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نشریةداخلی انجمن معتادان گمنام ایران  

بهار آغاز نو ش�دن اس�ت و نمایانگر ش�روعی دوباره
با تقدیم بهترین تبریک و زیباترین سلام ها. 
ضمن تبریک سلال نو به اعضای انجمن معتادان 
گمنام و همدردان عزیز سلال خوبی را برای شما 

عزیزان آرزومندم.
از شلورای منطقه ایران بابت انتخاب اینجانب 
به عنوان مسئول کمیته فصلنامه تشکر می کنم. 
خداونلد مهربان را سپاسلگزارم که بله لطف و 
کرمش توفیقی حاصل شلد تا بتوانم با انجام این 
خدمت، وسیله و ابزاری باشم برای رساندن پیام 
بهبودی به معتادانی که هنوز در عذاب هستند. 
از خداوند می خواهم در این دورۀ خدمت همواره 
یار و یاورم باشلد و مرا ملورد حمایت خود قرار 
دهد. امیدوارم با انجام خدمات موثر پیام رسان 

خوبی برای برنامه  معتادان گمنام باشم.
اولین شلماره مجله پیام بهبودی در زمستان 
سلال 1383 چاپ شلد و امروز خوشلحالیم که 
هفتادمیلن شلماره از مجله در دسلترس شلما 
عزیزان اسلت. از آغاز فعالیلت کمیته فصلنامه 
تاکنلون خدمتگلزاران عاشلقی در ایلن کمیته 
تلاش و کوشلش کرده انلد کله از آنها تشلکر 
می نمایم و دسلت آنها را به گرمی می فشلارم و 
از زحمات عاشلقانه آنها سپاسلگزاری می کنم. 
امید است بتوانیم در مجله پیام بهبودی همواره 
رهروی آن عزیزان بوده و مسلیر را برای کسانی 
کله می خواهند به ما بپیوندند هموار سلازیم.در 
این شلماره سلعی ما بر این بوده که مجله پیام 
بهبلودی غالبًا رنگ و بوی بهبودی بیشلتری به 
خود بگیرد و در این راسلتا دو مقاله در ارتباط با 
ابزار های مثبت بهبودی خدمت شما همدردان و 

دوستان تقدیم گردیده است که شامل:
1( تاثیلر کارکرد قدم هلای 12 گانه در زندگی 
2(تاثیلر شلرکت منظلم در جلسلات بهبودی، 

می باشد.
مطاللب دیگر در ارتباط با تجلارب همدردان 
عزیزمان اسلت کله امیدواریم با خوانلدن آنها 
بتوانیلد از تجربله دوسلتان هملدرد اسلتفاده 
بیشلتری کرده و در مسلیر بهبودی از آنها بهره 

ببرید.
موضوعلی کله الزم اسلت بله اطلاع  شلما 

مخاطبلان محترم برسلانیم این اسلت که ما به 
کملک هم کاری را می توانیلم انجام دهیم که به 
تنهایلی قادر بله انجام آن نیسلتیم. مجله پیام 
بهبلودی متعلق بله یکایلک اعضلای معتادان 
گمنام اسلت و ملا در کمیته فصلنامله خواهان 
مشارکت بیشتر شما عزیزان هستیم تا به کمک 
گوناگونی نگرش و دیدگاه های اعضا بتوانیم پیام 
برنامه را با صدایی رسلا به گوش سلایر معتادان 
برسلانیم لذا از شلما عزیزان درخواسلت داریم 
به سلادگی مشلارکتی که در گروه می کنید و یا 
صحبتلی که با یک همدرد دارید؛ قلم به دسلت 
گرفتله و آن را با ملا در میان بگذاریلد. تمرکز 
خود را بر روی مسلائلی چون: نحوه آشنایی تان 
بلا انجمن معتلادان گمنام، احساسلاتتان بعد از 
ورود بله برنامه، تاثیر کارکلرد قدم ها، رعایت و 
درک سنت ها، تاثیر اسلتفاده از اصول روحانی، 
تجربیاتتلان در طول زمان خدمت، تاثیر مطالعه 
نشریات بر بهبودی شما، چگونگی پیام رسانی به 
تازه واردان، خاطره های دوران بهبودی و مطالبی 
را کله از نظر شلما حامل پیام می باشلد برای ما 

بفرستید.
و در آخلر روی سلخنم با مسلئولین محترم 
نشریات گروه هاست. لطفًا ترتیبی اتخاذ فرمایید 
که مجله پیام بهبودی در دسلترس همۀ اعضای 
گروه قرار گیرد. شلما عزیزان می توانید ابتدای 
شلروع هر فصل، در رابطه با موجود بودن مجله 
پیام بهبودی در گروه اطاع رسانی کرده و مجله 
را بله همه اعضای گروه معرفی نمایید تا اعضا از 
محتویات ارزشمند فصلنامه اطاع کسب کنند و 
آنها را تشویق به خرید و فرهنگ نشریه خوانی 
کنید. اعضای محترم NA هم می توانند با عشق 
و ایثار مجلله را به عنوان یک هدیه پُر ارزش به 

تازه واردان و سایر دوستان هدیه بدهند.
پیشلتر از زحمات همه شلما تشکر می کنم و 
سالی سرشلار از بهبودی را برای اعضای انجمن 

معتادان گمنام از خداوند مهربان خواستارم.
 با احترام فراوان
مسئول کمیته فصلنامه پیام بهبودی
اشکان. م

مجله پیام بهبودی از دریافت نامه ها، مقاله ها، 
داسلتان ها و تجربه های بهبلودی و همچنین از 
طرح های تصویری شما استقبال می کند. از شما 
اعضای محترم برنامه معتادان گمنام می خواهیم 
تجارب خلود را با سلایر همدردان به اشلتراک 

بگذارید.
لطفلًا نامه هلای خلود را بله صلورت خوانا و 
مشلخص هملراه بلا ذکلر نلام و حلرف اول نام 
خانوادگلی و در صورت تمایل به همراه شلماره 

تماس برای ما ارسال کنید.

حق ویرایش برای مجله پیام بهبودی محفوظ 
است و این کمیته با توجه به خط مشی مشخص 
از مطالب ارسال شده استفاده و بر اساس اولویت 
 بنلدی و ظرفیت های موجود از نامه ها اسلتفاده 

می کند.
مطالب چاپ شلده منعکس کننلده تجارب و 
نظرات اعضای انجمن معتادان گمنام اسلت و در 
حکم نظر کلیت انجمن معتادان گمنام نمی باشد.

 شلما اعضای محترم می توانید نامه های خود 
را از طریق زیر برای مجله پیام بهبودی ارسلال 

نمایید:
آدرس پسلتی مجله: تهران، صندوق پستی: 

15875-7143
Pb@nairan.org :پست الکترونیکی

نرم افزار واتس اپ و تلگرام: 09193122729

سرمقاله
پیام بهبودی
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بهار آغاز نو ش�دن اس�ت و نمایانگر ش�روعی دوباره

 احمد.ت. سبزوار 
با سللام خدمت همدردان عزیزم. 
تصمیم گرفتم مسئله ای که همیشه 
برایللم جالللب و خاطر انگیللز بوده و 
باعث ماندن من در NA شللده است 
را برایتان بنویسللم و آن را با شما در 

میان بگذارم.
به دلیل شللغلی که داشتم باید از 
طریق مرزهای زمینی تردد می کردم. 
با اینکه می دانسللتم مصرف مواد و به 
همراه داشللتن آن، هر لحظلله مرا در 
شرایط بسللیار خطرناک قرار می دهد 
ولللی اجبار به مصللرف، اجازه نمی داد 
بلله چیز دیگری فکر کنم اما مسللئله 
مهللم  زمانی اتفللاق افتاد کلله مجبور 
شللدم برای تمدید مدارک ترددم در 
یک مرکز، آزمایش عدم اعتیاد بدهم 
و جوابش را به اداره مربوطه ارائه دهم. 
از سللر ناچاری به فکللر قطع مصرف 
افتللادم. ناگفته نماند اصاً از شللرایط 
خللود و زندگی ام راضی نبودم و اوضاع 
خوبللی را تجربه نمی کللردم و دائم در 
حال فللرار از زندگی و مشللکات آن 
بللودم. مصرف به  نوعی تنها پناهگاهم 
شللده بود. در همان ایام، دوسللتی در 
مکان مصرف که آشللنایی کمی هم با 
 NAانجمن معتادان گمنام داشللت؛
را بلله من معرفی کللرد و گفت: “ اگر 

می خواهی قطع مصرف کنی جلسات 
به تو کمک می کند. " تردید داشتم که 
برای اعتیادم راهی وجود داشته باشد. 
چون تجربه ترک را داشتم و کسی را 
هم ندیده بودم که بتواند قطع مصرف 
کند و از زندگیش راضی باشللد اما به  
هرحال تصمیللم گرفتم برخاف میل 
باطنی ام و بللرای قانع کللردن خودم 
که هیللچ راهی وجود نللدارد، فردا به 
جلسلله ای که دوستم آدرسش را داده 
بللود بروم. فللردای آن روز با شللک و 
تردید خاصی به جلسه رفتم و خودم 
را با پسوند معتاد معرفی کردم. اتفاق 
آن شب برایم خیلی عجیب بود. واقعاً 
نمی توانم آن را توصیف کنم. بعد از آن 
جلسه چند روزی بیشتر طول نکشید 
که پاک شللدم. نکته دیگری که توجه 
مرا به خللودش جلب کللرده بود این 
موضوع بود که برای اولین بار معتادانی 
را می دیللدم که در مشارکت هایشللان 
می گفتند: " دیگر الزم نیسللت از روی 
اجبار مصرف کنی. راهللی برای پاک 
مانللدن وجود دارد." بللا حضور مرتب 
در جلسللات هر روز دلگرم تر می شدم 
با اینکه احساسللات متفاوتی را تجربه 
می کردم اما دیگر ترسی نداشتم. امید 
درونم زنده شللده بود و دوست داشتم 
هر روز سللریع تر خودم را به جلسلله 

برسانم. چیزی از درونم می گفت: " انگار 
این دفعه ی آخر قطع مصرف است."

اوایل از بابت شغلم نگران بودم چرا 
که به واسطه شرایط کاری می بایست 
مدتی از دوستانم در انجمن معتادان 
گمنللام دور می شللدم. موضللوع را با 
دوستی که بعدها او را به عنوان راهنما 
انتخاب کردم در میان گذاشته و دلیل 
آمدنم به جلسات را هم عنوان کردم. 
به او گفتللم: " اعضای گروه می گویند 
شما فعاً نباید از جلسات دور شوید." 
راهنمایم گفللت: " نگران نباش با هم 
صحبللت می کنیم." خدا را شللکر که 
خیلللی زود متوجه اهمیللت موضوع 
شللدم. تصمیم گرفتم که بمانم و دو 
دستی به پاکیم چسبیدم. چون لذت 
پاک بودن و تجربه کردن احساسللات 
جدید حللال مرا خللوب کللرده بود. 
خیلی وقت بود این حللال و احوال را 
تجربه نکرده بودم. هر شب به جلسه 
می رفتم، با راهنمایم در ارتباط بودم، 
به سؤاالت قدم پاسخ می دادم. مسیر 
شللغلی ام را تغییر دادم و اوضاع رو به 

بهتر شدن بود.  از آنجایی که راهنمایم 
عضو خدمتگزاری بود توانسللتم از او 
الگو بللرداری کنللم و عضویت فعاالنه 
را از ایشللان یاد بگیللرم و آن را درک 
کنم. دیگر متوجه شللده بودم که باید 
برای خودم کاری انجام دهم. در حال 
حاضر کلله این مطلب را می نویسللم 
۱۵ سللال و ۸ ماه و ۸ روز اسللت که 
پللاک و خدمتگزار انجمللن معتادان 
گمنام هسللتم. چقدر سللنت سوم و 
جمله بللا اهمیتی که اعضللای ما آن 
را به  درسللتی درک و اجرا می کردند 
برایم با ارزش اسللت. بارها شللنیده ام 
که می گفتند:”حضور یک معتاد برای 
اولین بار در جلسات به دالیل مختلفی 
انجام می گیللرد. به  هیللچ  وجه مهم 

نیست که به چه دلیل آمده ایم.”
خللدا را بابللت یادگیللری و اجرای 
اصول سللاده انجمن معتادان گمنام 
شاکرم. تا امروز سعی کرده ام با تعهد و 
مسئولیت پذیری مسیر برنامه را دنبال 
کنم تا بتوانم در پیام رسانی و ارتباط با 

تازه واردان درست عمل کنم.

دالیل ورود مهم نیس�ت
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محمد هسللتم یک معتاد. ضمن تشللکر 
از خدمتگزاران مجله پیللام بهبودی، مصمم 
شدم تا با همدردانم از این طریق تجربه ام را 

به مشارکت بگذارم.
در سللال ۱3۸۱ با برنامه معتادان گمنام 
آشللنا شللدم. به صورت فعال برنامه بهبودی 
را دنبال می کردم. راهنمللا گرفتم، مرتب به 
جلسللات می رفتم، قدم کار می کردم، رهجو 
گرفتللم و به مللرور بعد از خدمللت در گروه 
با سللاختار خدماتی آشنا شللدم. مسئولیت 
پسللت های خدماتی بسللیاری را در سللطح 
کمیته شللهری تجربه کردم. در سال یازدهم 
پاکی ام احساس کردم مورد توجه قرار گرفتن 
در خدمات و انجمن دیگر به تنهایی مرا ارضا 
نمی کند. احساس نیاز به توجه و تأیید طلبی 
بیشتری داشتم که به دنبال آن در بازار کار و 
اجتماع گشتم. با این باور که رشد اقتصادی 
و مالللی می تواند حالللم را خوب و بهتر کند. 
تمللام انرژی خللودم را صرف ایللن موضوع و 
کسللب پول بیشتری کردم. کم کم از فعالیت 
و حضللور مرتب در برناملله فاصله گرفتم. به 
همین دلیللل تفریحات و خوش گذرانی های 
شخصی ام بیشتر شللد. در این بین به دنبال 
روابط نامشروع رفتم و شروع به افراط کردم 
و به مصرف داروهای مکمل و تقویتی خاصی 
روی آوردم. در اوایللل یکسللری داروهللای 
گیاهللی مصرف می کردم و خللودم را توجیه 
می کردم که اینها داروهای گیاهی هستند و 
هیچ مشکلی برای پاکی من ندارند. خودم از 
این داروها مصرف می کردم و دوستانم را هم 
به مصرف آنها تشویق می کردم. بعد از مدتی 
متوجه شدم این داروها دیگر تاثیری ندارند. 
بنابراین به دنبال مصرف داروهای شیمیایی 
رفتم. وابستگیم به داروهای شیمیایی شدت 
گرفت و به مرور متوجه شللدم که این داروها 
مرفیللن و مخللدر دارند. ایللن قرص ها دیگر 
پاسللخ گوی نیاز من نبللود و به دنبال داروی 
قوی تللری رفتم. قرص مخللدر رایجی را پیدا 
کللردم و مصرف آن را شللروع نمودم. کم کم 
دچللار  اجبار به مصرف شللدم و احساسللات 
بسیار بدی را تجربه می کردم. یأس و نا امیدی 
همۀ وجللودم را فرا گرفته بود و همیشلله در 

حال سللرزنش کردن خودم بودم. دیگر قادر 
به برقراری ارتباط با دوستان بهبودی نبودم 
و از آنهللا فرار می کردم. در همین هنگام بود 
که دیگر تمام توانایی خود را از دسللت دادم 
و دچار بحران مالی بزرگی شللدم. تبدیل به 
یک مصرف کننده شللدید مواد مخدر شده و 
همه داشللته هایم را از دست دادم. در نهایت 
به دلیل بدهی و نابسللامانی مالی روانه زندان 

شدم. 
سلله سللال و نیم در حال تحمل کیفر در 
زندان بودم. به جلسلله ای که توسللط کمیته 
زندان هللا و بیمارسللتان ها برگللزار می شللد، 
رفتم. در ابتدا لغزشللم را انللکار کردم اما باز 
هم به جلسللات می رفتم تا باالخره انکارم را 
شکسللتم و خود را به عنوان یللک تازه وارد 
معرفی کردم. به هر حال، این مدت گذشللت 
و من آزاد شللدم. وقتی از زندان بیرون آمدم 
شغل و درآمدی نداشتم. مشکاتی که اعتیاد 
برایم به وجود آورده بود باعث شللده بود که 

احساسات ناخوشایندی را تجربه کنم.
هیچ کللس را در دنیللا به غیللر از خداوند 

نداشتم. خداوند را انتخاب کردم و در مقابلش 
تسلللیم شدم و از او خواستم که نجاتم دهد. 
چون دیگر مواد مخدر کمکی به من نمی کرد. 
او صدایم را شللنید. ترس هایم را گرفت و من 
به سادگی احساسللش کردم. خداوند مرا به 
سللمت نزدیکترین گللروه NA هدایتم کرد. 
دوباره به جلسللات برگشتم و همه چیز را از 
نو شللروع کردم. کامًا تسلللیم شدم. راهنما 
گرفتم و کارکرد قدم ها را شروع کردم. امروز 
4 سال و 7 ماه و 4 روز است که پاک هستم. 
چندین معتاد به عنوان رهجو مرا در بهبودیم 
یللاری می کنند. خدمللت می کنللم و روزانه 
قسللمتی از وقت زندگیم را صللرف معتادان 
گمنام می کنم. هللر روز به صورت مرتب در 
دعاهایم از خداوند می خواهم نعمت خدمت 
در برناملله را به مللن بدهللد. زندگی خوبی 
دارم و اعتبار شللغلی و اجتماعی ام را مجدداً 
کسب کرده ام. مسئولیت های بهبودی خودم 
را انجام می دهم تللا بتوانم بهبودیم را دنبال 
کنم و خدمتگزار خوبی برای برنامه معتادان 

گمنام باشم.

محمد. الف. قم

از خود خش�نودی
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بعد از مدتی متوجه 
شدم این داروها 
دیگر تاثیری 
ندارند. بنابراین 
به دنبال مصرف 
داروهای شیمیایی 
رفتم. وابستگیم به 
داروهای شیمیایی 
شدت گرفت و به 
مرور متوجه شدم 
که این داروها 
مرفین و مخدر 
دارند. این قرص ها 
دیگر پاسخ گوی 
نیاز من نبود و 
به دنبال داروی 
قوی تری رفتم.
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مشارکت

فروردین ماه سال ۱397 بود و من هنوز چیپ 3 ماهگی 
را نگرفته بودم. اوایل سللال و تعطیات نوروزی، بسته بودن 
جلسات تا ۱4 فروردین شرایط سختی را برایم فراهم کرده 
بود. بی حوصلگی از یه طرف و خسللتگی های مفرطی که از 
ابتدای سللال جدید داشللتم از طرف دیگه باعث شللده بود 
کلله تاب و توانمو از دسللت بدم. در به در دنبال یه جلسلله 
بهبودی بودم تا یه مقدار انرژی بگیرم، جلسه ای باز نبود. با 
هزاران امید و دسللت و پا زدن اوضاع رو پشت سر گذاشتم 
و همچنللان درگیر دکتر و بیمارسللتان بللودم. باالخره روز 
۱4 فروردین تونسللتم تو یه جلسلله بهبودی شللرکت کنم. 
چیللزی از درون باهام حرف می زد و می گفت؛ دسللتتو باال 
بگیر و مشللارکت کن. منم صحبت کللردم اما فقط یه چیز 
از صحبت هام یادم میاد: »نمی دونم قراِر چه اتفاقی بیفته!« 
احسللاس عجیبی داشللتم حتی االنم که بلله اون حال فکر 
می کنم؛ می بینم قابل توصیف نیسللت. اون روز توی جلسه 
من نبودم که حرف می زدم. اون صداِی یکی دیگه بود. چون 
قرار بود کلله 9 روز دیگه اتفاق عجیبی توی زندگیم بُیفته، 
اتفاقی تلخ و سللیاه از جنس مرگ. تمام اون 9 روز یک پام 
مطب و آزمایشللگاه بود و پای دیگه توی جلسلله بهبودی. 
اون روز باالخره فرا رسللید. ساعت ۶ غروب احمد )همسرم( 
رو توی بیمارسللتان بستری کردم. چند ساعت پله ها رو باال 
پایین رفتم تا مراحل بستری انجام بشه. خسته بودم و نیاز 
بود استراحت کنم اما یه نیروی قوی توی وجودم اجازه دور 
شللدن از احمد رو بهم نمی داد. کم کم برگشتم خونه چون 
قادر نبودم روی پاهام وایسللم. اینقدر خسللته بودم که حد 
نداشت. به هر سختی که بود خوابیدم. ساعت ۶ صبح یهو با 
صدای زنگ تلفن از جام پریدم. تماس از طرف بیمارسللتان 
بللود. خدا میدونه چطور با فرزندم به بیمارسللتان رسللیدم. 
کلی دکتر و پرسللتار کنار تخت همسرم جمع شده بودن و 
داشللتن بهش شوک می دادن و بعد اونو به بخش آی سی یو 
منتقلللش کردن. بعد از چند دقیقه پرسللتار بهم اطاع داد 

که متاسللفانه همسرتون فوت شده. هیچ وقت اون لحظه رو 
فراموش نمی کنم، خشللکم زده بود. انگار دیگه هیچ صدایی 
رو نمی شللنیدم. شوکه شده بودم، به زور خودم رو به خونه 
رسللوندم. هیچ کس رو نداشتم چون همۀ اقوامم شهرستان 
بودند. مواد و وسللایل مصرف همسللرم کنللار رختخوابش، 
وسللط خونه مونده بود. خبر مرگ همسللرت رو یک ساعت 
قبل شللنیده باشی، 3 ماه بیشللتر پاکی نداشته باشی، مواد 
و وسللایل مصرفیت هم کنارت باشلله و مصرف نکنی! واقعا 
عجیب بود! خودمم که بهش فکر می کنم باورم نمیشلله اما 
این من نبودم، یه چیزی داشت ازم مراقبت می کرد. همون 
ندایی که همیشلله همراهم بود و بازم قرار بود باهام باشلله. 
کم کم خانواده ام اومدن و تقریباً همه هم مصرف کننده. هر 
کدومشللون که می رسیدن بساط خودشونو یه گوشه پهن و 
شللروع به مصرف می کردن. مادرم صدام زد و گفت اینقدر 
گریلله و بی قراری نکن. بیا یه چند تا دود بگیر شللاید آروم 
بشللی. قبول نکردم خودم نمی دونم چرا انگار همون صدا و 
ندای درونی باز داشللت کار خودشو می کرد! فرداش مراسم 
خاکسللپاری انجام شد و من شرایط خیلی بدی داشتم. اون 
لحظللات آرزو می کردم؛ کاش منم میمردم چون دیگه توی 
اون لحظات به نقطه ای رسللیده بودم که فکر می کردم تمام 
آرزوهام از بین رفتن. اما این شللرایط سللپری شد و من به 

کمک خداوند مصرف نکردم و پاک موندم.
من هیللچ نقطه ای در برنامه بهبودیللم برای لغزش نگه 
نداشللته بودم. جمله ای از کتللاب راهنمای کارکرد قدم در 
قدم یک می گه: »ممکن است فکر کنیم با یک رشته وقایع 
نمی توانیم در حالی که پاک هسللتیم، روبرو شللویم، مانند 
یک بیماری حاد، یا مرگ یکی از عزیزان و نقشه بکشیم که 
اگللر چنین اتفاقی افتاد مصرف کنیم.« تمامی این اتفاقات 
با سللن پاکی کم باعث نشللد که من به مصرف فکر کنم و 
هم اکنون برنامه بهبودی خللودم را دنبال می کنم و امروز 

4 سال و ۱3 روز است که پاکم و خدا رو شکر می کنم.

فروزان. ت. تهران

هیچ بهانه یا دس�تاویزی برای لغزش نداش�تم
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بودن طوالنی مدت در انجمن به این معنی نیست که ما هر چیز را می دانیم و 

جواب همه سؤاالت را داریم. ما هیچ گاه از این قدم های ساده که ما را پاک و رها 

نگه می دارند فارغ التحصیل منی شویم.

)پاک زیسنت ص ۶(

 رضا. م. مشهد

رضا هسلتم معتلاد. خدا را 
بابت انجمن معتادان گمنام که 
بزرگترین مشکل مرا حل کرد 
شلکر می کنم. چندین سلال 
به طرز عجیب و وحشلتناکی 
مصلرف کننلده ملواد مخدر 
بودم تا پیام انجمن را گرفتم. 
بلا ترس و دلهلره از اینکه آیا 
NA به من کملک می دهد یا 
نه وارد جلسلات شدم. اولین 
باری که وارد جلسله بهبودی 
شلدم دوسلت خوش آمدگلو 
آنچنلان اسلتقبال گرملی از 
من کرد و مرا به داخل جلسه 
راهنمایی کرد که حس خوبی 
را تجربله کلردم. گرداننلده 
جلسله وقتلی متوجه شلد با 
ترس وارد جلسه شدم خیلی 
قشنگ و زیبا با من همدردی 
و همسلانی کلرد. در اولیلن 
جلسله آنقلدر ملورد احترام 
و تشلویق اعضا قلرار گرفتم 
که تصمیلم گرفتم بلدون در 
نظلر گرفتن عواقلب خماری 
پاک شلوم. به کمک دوستان 
پاک شلدم، راهنملا گرفتم و 
مشغول کارکرد قدم ها هستم 
و آراملش خاصلی زندگیم را 
فرا گرفته اسلت. امروز که این 
مطللب را می نویسلم به لطف 
خدا و انجملن معتادان گمنام 
21 ماه و 6 روز اسلت که پاک 

هستم.

اس�تقبالی گرم
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گزارش

خارگ، جزیره ای در 3۸ کیلومتری 
سللاحل گناوه با ۸ هزار نفر جمعیت 
محلللی اسللت کلله از توابع بوشللهر 
پایانه ی  به حساب می آید. بزرگ ترین 
صللادرات نفت خللام جهللان در این 
جزیره بنا شده است و به همین دلیل 
تعداد پرشللماری متخصص و کارگر 
غیللر بومی هر روز بلله خارگ رفت و 
آمد می کنند تللا چرخ صنعتش را به 
گللردش درآورند. جلسللات بهبودی 
جزیره نیز از تنوع و گوناگونی جالبی 
برخوردار است و اعضا از قومیت های 
مختلف و سراسر ایران در آن شرکت 

می کنند.
چهار گروه با نام های رشد، آرامش، 
شهامت و صبح جمعه سال هاست که 
پرچللم انجمن مللان را در اینجللا باال 
نگه داشللته اند تا ما در باستانی ترین 
جزیللره ی ایران نیللز بهبودی خود را 
دنبال کنیم. گروه شللهامت که اولین 
جلسلله را تنهللا بللا 4 عضللو در یک 
آرامگاه برگزار کرد، حال با گذشللت 

بهبودی در خلیج فارس
آرش. ش. کرج
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بیش از ۱۶ سال دارای اعضای بسیار 
زیادی است. مثل سرگذشت زندگی 
خود ما، سرگذشللت NA در خارگ 
نیللز یقیناً یک معجزه اسللت. دو نفر 
از اعضای خارگ تعریف می کنند: ما 
در بوشللهر پاک شدیم و تا مدتی در 
همان جا جلسلله می رفتیم ولی برای 
اداملله ی زندگی باید بلله جزیره و به 
کنللار خانواده مان بر می گشللتیم. اما 
می ترسیدیم. چون در اینجا جلسه ای 
نبود. ولی باالخره دل را به دریا زدیم 
و آمدیللم. ما برای پاک ماندن نیاز به 
انجمن داشللتیم و بایللد کاری برای 
این که  می کردیللم. خاصه  خودمان 
یللک روز در حیات آرامللگاه تاریخی 
خارگ به همراه یک عضو بوشللهری 
و عضو دیگری که از شیراز آمده بود، 
4 نفللری بر روی یک زیلو نشسللتیم 
و با خواندن دعللای آرامش، کارمان 
را شللروع کردیللم. چنللد روز بعللد، 
راهنمللای ما به همراه همسللرش از 
بوشهر به اینجا آمد. همسر راهنمای 

ما کلله یکی از اعضللای فعال انجمن 
اسللت چند پمفلت و یک کتاب پایه 
برای مان سوغات آورده بود. به برکت 
همللان سللوغاتی ها، جلسللۀ ما جان 
گرفت و چند نفللر به جمع ما اضافه 
شدند. اما برگزاری جلسه در آرامگاه 
برایمان سللخت بود چون سایرین ما 
را می دیدنللد و کنجکاوی می کردند. 
به همیللن دلیللل تصمیللم گرفتیم 
جلسلله را در غار جزیره برگزار کنیم. 
همللان زیلو را در غللار »اوِدنِه« پهن 
کردیم و به کارمللان ادامه دادیم. اما 
با فرا رسللیدن زمسللتان، غار سرد و 
تاریک شللد و ما دیگر نتوانستیم در 
آن جا دوام بیاوریللم. در نهایت، زیلو 
را برداشللتیم و به لب سللاحل رفتیم 
تا در زیر مشللعل های شللرکت نفت 
بهبودی مللان را دنبال کنیللم. نور و 
گرمللای مطبللوع این مشللعل ها در 
شللب های زمسللتان ۱3۸3، برای ما 
بسللیار خاطره انگیز اسللت. در یکی 
از همان شللب ها بود که سللر و کلۀ 
یک مهنللدس تهرانی در جلسلله ما 
پیدا شللد. او می گفت که بهتر است 
جلسلله را در یک اتللاق برگزار کنیم. 
دقیقللاً در همان روزهللا بود، که یک 
اداره ی دولتی، ساختمان دو طبقه ای 
را به سللرعت در جزیره سللاخت. ما 
هللم موقعیت را مناسللب دیدیم و به 
سللراغ رئیللس آن اداره رفتیم تا یک 
اتاق از آنها بگیریم. آقای رئیس پس 
از چنللد دقیقه گللپ و گفت، ناگهان 
کشللوی میللزش را بللاز کللرد و یک 
کتاب پایلله از آن بیللرون آورد! او با 
خوشللحالی می گفت که انجمن ما را 
می شناسد و در شللهرهای دیگر نیز 
بللا معتللادان گمنام همللکاری کرده 
اسللت. ما که چشللمان مان از دیدن 
آن کتللاب و شللنیدن صحبت هللای 
رئیس گرد شللده بود، کلیللد اتاق را 
گرفتیللم و با احساسللی سرشللار از 

بنای تاریخی خارگ متعلق به قرن هشتم هجری قمری. اولین جلسه ی گروه شهامت 
در حیات این آرامگاه برگزار شد.

 بی تردید، موانعی 
که اعضای ما در 
خارگ بر آنها فائق 
آمدند بسیار دشوار 
بوده و به تعبیری 
که امروز مورد 
عالقه ی آنهاست، 
فقط »کار خدا« 
بوده است.
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موفقیت از سللاختمان بیرون آمدیم. 
و حاال ۱4 سللال است که در همین 
اتاق جلسلله داریم. بی تردید، موانعی 
که اعضای ما در خللارگ بر آنها فائق 
آمدند بسیار دشوار بوده و به تعبیری 
که امللروز مللورد عاقه ی آنهاسللت، 
فقللط »کار خدا« بوده اسللت. یکی از 
خدمتگزاران گروه شللهامت می گوید: 
هر شب تقریباً 3۵ نفر در جلسه ی ما 
شرکت می کنند. بعضی شب ها ۵0 نفر 
می آیند تا در جشن تولد دوستان خود 
شللرکت کنند. برخی از اعضا در شب 
تولدشان، به تمام حاضرین در جلسه، 
سللاندویچ بندری و نوشابه می دهند و 
بعد همگی به پارک سللاحلی می رویم 
و چند دقیقه ضللرب و تِمپوی محلی 
می زنیللم و تفریح می کنیللم. یکی از 
جاذبه های جلسات خارگ، چهره های 

گزارش

بهبودی یک فرایند دائم و مادام العمر است هر قدر آن را جدی تر بگیریم بیشرت 

درک می کنیم که تا چه حد قابلیت رشد داریم.

)پاک زیسنت مقدمه(
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جدیدی سللت که مرتب از شللهرهای 
مختلللف ایران به اینجللا می آیند. آنها 
تجربه های خوبللی را با خود می آورند 
و باعللث می شللوند کلله ما همیشلله 
حرف های تازه و جدید بشللنویم. یکی 
دیگر از اعضا می گوید: ما بیش از ۱00 
عضو در جزیره داریم که تقریباً نیمی از 
آنها بومی اند. نیمی دیگر نیز، کارکنان 
بخش های صنعتی اند که اغلب ۱4 روز 
در جزیره کار کرده و سللپس ۱4 روز 
به مرخصللی می روند. به همین خاطر، 
اساسنامه ی گروه ما به گونه ای تنظیم 
شده اسللت که اعضا بتوانند »خدمات 
۱4 روزه« انجللام دهنللد. اگر این کار 
را نمی کردیللم، اعضللای غیللر بومللی 
)کلله مرتب با هواپیما بلله جزیره آمد 
و رفت می کنند( نه می توانسللتند در 
شهر خودشللان خدمت کنند و نه در 

اینجا. برخی از خدمات ما نیز یک ساله 
اسللت. نمایندگان خدماتی گروه های 
خللارگ، هر ماه با اتوبللوس دریایی به 
بوشللهر می روند تا در جلسات ساختار 
شللرکت کنند. گاهی نیز دریا طوفانی 
می شللود و ما نمی توانیللم خودمان را 
به جلسللات ساختار برسللانیم. با این 
حال بایللد بگویم که روزهای خوبی را 

می گذرانیم.
پیام مللا در خلیج فارس، همچنان 
بلله پیش مللی رود و جزایللر ایرانی را 
سرشللار از بهبودی می کند. در حال 
حاضر گروه های معتادان گمنام در 4 
جزیره ی قشم، کیش، خارگ و ُهرمز 
جلسات مرتبی را برگزار می کنند. این 
آمار وقتی هیجان انگیزتر می شود که 
می بینیم بانوان نیز ۱ جلسه در کیش 

دارند.

مثل سرگذشت 
زندگی خود ما، 
سرگذشت NA در 
خارگ نیز یقیناً یک 
معجزه است.

گروه شهامت خارگ، 14 سال در این اتاق، پیام  برنامه را به معتادان 
رسانده است. 

مشعل های 
شرکت نفت در 
ساحل جزیره ی 
خارگ. این 
مشعل ها محیط 
اطراف خود را 
گرم و پرنور 
می کنند.

غار اودنه که در 
سال 1383، چشمه ی 
آب از آن می جوشید. 
اعضای ما در کنار آن 
چشمه، بر روی یک 
زیلو، جلسه برگزار 
می کردند.

پی نوشت: تا قبل از شیوع ویروس کرونا، جلسات گروه بانوان جزیره قشم برگزار می شد که امیدواریم دوباره فعالیت شان را شروع کنند.

 حسن. هشتگرد
2۶ روز پاک بودم که به دعوت یکی از دوستان همدرد قدیمی که حدود ۵ سال 
پاکی داشللت برای اولین بار در یک جلسلله بهبودی در تهران شللرکت کردم. جلسه 
روز یکشللنبه با فرمت چیپ دهی بود و در آن مقطع من هیچ آشللنایی با جلسللات و 
انجمن معتادان گمنام نداشللتم. وارد جلسه شدم، نفرات زیادی نشسته بودند. میزی 
در جلو بود و دو نفر پشت آن و در کنار آنها نفر سومی هم بود که داشت برای اعضا 
از تاثیرات انجمن معتادان گمنام در زندگیش صحبت می کرد. )آنجا بود که فهمیدم 
تولد یکسالگی اش است.( قبل از پایان صحبت هایش دوست همراهم به من گفت اگر 
گرداننده پرسید آیا دوست تازه واردی در جلسه حضور دارد؛ دستت را باال ببر و بگو 
من حسللن هستم معتاد. وقتی مشللارکت دوستی که تولدش بود تمام شد گرداننده 
سؤال پرسید آیا دوست تازه واردی در جلسه حضور دارد؟ لطفاً خود را معرفی کند. 

من با ترس و دلهره ای زیاد دستم را به زور باال بردم و گفتم حسن هستم یک معتاد. 
این اولین باری بود که خودم را به عنوان یک معتاد معرفی می کردم. جمعیت حاضر 
شروع به تشویق من کردند و من مات و مبهوت شده بودم! آنقدر مرا تشویق کردند 
که بُغضم ترکید و ناخود آگاه اشللک می ریختللم. در این میان یک نفر، یک پمفلت و 
یک چیپ سفید خوش آمدگویی به من داد. تا اینکه تشویق ها تمام شد و من نشستم. 
هیچ وقت آن لحظه و آن تشللویق از یاد من پاک نشللده است و همیشه آن را به یاد 
دارم. چیزی که باعث شللد در آن مقطع پاکی باز هم در جلسات شرکت کنم و پاک 
بمانم همان تشللویق های روز اول بود. از آن روز به بعد هر وقت در جلسه ای شرکت 
می کنللم که فرمت آن چیپ دهی اسللت این خاطره را بازگو می کنم و از دوسللتانم 
می خواهم که تازه واردین را تشویق کنند چون این تشویق ها باعث می شود که آنها با 

دلگرمی در جلسات شرکت کنند و به گروه احساس تعلق داشته باشند.

 NA خاطره ای از اولین شرکت در جلسه
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مشاركت

در زندگی گذشته خود گمشده یا گمشده هایی 
داشتم که هم در تشخیص و شناسایی آنها و هم 
در جسللتجو، یافتن و پر کردن جللای آنها دچار 
مشللکاتی بودم. یکی از این گمشللده ها »امید« 
بود. همیشلله در زندگی ام دنبال معنا و مفهومی 
عمیللق برای زنللده بودن و زندگی می گشللتم. با 
طریقی که برای زندگی انتخاب کرده بودم؛ یعنی 
با مصرف مللواد مخدر و پر کللردن خأل درونی ام 
بللا عالم بی خبللری حاصل از آن سللعی می کردم 
احساسللات دردآور خود را کرخت و یا سللرکوب 
کنللم. با ادامه تخریب و مصللرف، ناامیدی، یأس، 
احساس پوچی، بی هدفی، سردرگمی، نارضایتی، 
افسللردگی و... همراه دائمی من شده بودند. حتی 
مرگ برادرم به خاطر مصرف بیش از حد مواد هم 
نتوانسللت روح خفته مرا بیدار کند. جز مصرف و 
عالم هپروت و بی خبری، همه چیز برایم بی ارزش 
و بی معنللا بود. به  حقیقت من برده اعتیاد، قربانی 

افکار و محکوم احسللاس گناه خویش شده  بودم 
و به ظاهللر زنده بودم و زندگللی می کردم. دیگر 
حتی یک انفجار بللزرگ در وجودم قادر نبود مرا 
از منجابی که در درون خود ساخته  بودم بیرون 
بکشللد. به هر حال پیللام انجمن را گرفتم و برای 
اولین بللار در یک همایش و در بین تعداد زیادی 
از اعضا حاضر شللدم. شللک و تردید و ناباوری در 
وجودم رخنه کرده بود و چیزی در درونم در حال 
جنگ بود. خیلی تمایل داشتم که به خودم ثابت 
کنم اینجا هللم مثل تمام جاهللای دیگر در دنیا 
به من جللواب نخواهد داد. بللا دیدن نوع مصرف 
یک همدرد در گوشه ای پرت در اطراف آنجا این 
بهانلله را یافتم و به قصد رفتللن به محل مصرف، 
از آن مللکان خارج شللدم. خیلللی زود حضور در 
کارگاه های مختلف از جمله حضور در یک کارگاه 
آموزشللی که مخصوص تازه واردان که با شادی و 
پایکوبی اعضا همراه بود را فراموش کردم. دوباره 

»وسوسلله« این همراه همیشللگی مرا »مجبور« 
به انجللام کاری کرد که عادت همیشللگی ام بود. 
جلللوی در محل برگزاری همایللش با چند عضو 
تازه وارد که قصد رفتن به شهرشللان را داشللتند 
هم مسللیر شدم تا اینکه مرا در شهرمان که میان 
راه آنها بود پیاده کنند. در خیابانی از ماشین آنها 
پیاده شللدم. باید برای رفتللن به مکان مصرف به 
آن سللمت خیابان می رفتم. به بلوار وسط خیابان 
رسیدم و در همان لحظه »یک نفر« مرا صدا کرد! 
دوست همدردی بود که در همایش مرا دیده بود. 
حدود ۱۵ دقیقلله ای از همایش، اتفاقات، فضای 
آن، بچه ها و خاطراتشان صحبت شد. خداحافظی 
کردیم و هللر کداممان به سللمتی رفتیم. من به 
آن طرف خیابان رسللیدم اما اتفللاق عجیبی رخ 
داده بود. درون من هیچ وسوسلله و یا حتی میل 
مصرفی وجود نداشت. اتفاق عجیبی درونم شکل 

گرفته بود! من امید را یافته بودم.

همیشه قبل از طلوع، هوا تاریک تر است
اکبر. خ. مشهد
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 عباس. م. مهرنجان. کازرون
با سام. امروز به خاطر همۀ داشته هایی که خداوند به من داده سپاسگزارم. 
به خصوص برای اینکه مدت ۵ سللال اسللت از مهلکه اعتیاد جان سالم به در 
برده ام و زنده هسللتم. در زمان مصرف همه انتظار مرگ مرا می کشیدند و از 
آنجا که قرار نبود بمیرم پیام انجمن معتادان گمنام توسللط دوستان بهبودی 
به من رسید و پایم به برنامه باز شد. در اینجا بود که به جای الگوهای ذهنی 
که سللاخته و پرداخته خودم بود یک سللری قواعد و اصول اخاقی سللاده در 
اختیار من قرار داده شد که به کمک آن توانستم نفس راحتی بکشم. هیچ گاه 

فکللر نمی کردم زندگی کردن و به همراه داشللتن ارزش های انسللانی به این 
سللادگی و شللیرینی باشللد. از این پس بود که بی چون و چرا و بدون توجه 
بلله افکار یاغی و اعتیادیم تسلللیم اصول برنامه شللدم. برنامه بهبودی و خط 
مشی ساده NA را دنبال کردم و از این امر بسیار راضی و خشنودم. امروز از 
انجام هیچ خدمتی در جامعه مخصوصاً خدمت به همدردانم دریغ نمی کنم و 
تمامی اصول برنامه را در حد توانم انجام می دهم. همۀ اصول روحانی کارآمد 
هستند و تا آنجایی که طبق این اصول زندگی کنم همه چیز به خوبی پیش 

خواهد رفت.

در تمام امور زندگی
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ماهیت اعتیاد ما طوری است که ما اجباراً به آخر خط یا مجموعه آخر خط های 

خود می رسیم. آخر خط ما می تواند هر جا که ما به آن اجازه می دهیم باشد.

)پمفلت جوانی و بهبودی(

من در شللانزده سللالگی پاک شللدم. 
علتش هم خواسللت خودم نبللود. پدر و 
مادرم مجبللورم کردند برای ترک کردن 
در یکی از مراکز درمانی بسللتری بشوم. 
تللا آن موقع من در یک محلۀ خوشللگل 
مرفه نشین زندگی می کردم و هیچ وقت 
کارتللن خوابی نکرده بللودم و هیچ وقت 
مجبور نشده بودم از داخل آشغال ها غذا 
پیدا کنم. نه دستگیر شده بودم، نه کسی 
کتکم زده بود، نه کسللی بلله من تجاوز 
کرده بللود و نه مجبور شللده بودم برای 
مواد، خود فروشی کنم. یک بچه محصِل 
مرفه عضو تیم ژیمناستیک در دبیرستان 
بودم. می دانسللتم کنترل مصرف دارد از 
دسللتم در می رود اما خللودم را معتاد به 
حساب نمی آوردم. خیال می کردم معتاد 
یعنللی یللک آدم هروئینللی تزریقی که 
کارهایللی را انجام می دهللد که من هیچ 
وقللت نکرده بودم. هللدف من در زندگی 
ایللن بود که مدرسلله را تمللام بکنم، به 
دانشللگاه بللروم و مثللل شللخصیت های 
فیلم های سینمایی زندگی کنم. فراتر از 

این هیچ هدفی نداشتم.
بعللد از دو هفته مانللدن در مرکز باز 

پاک ماندن در این راه دراز

مشارکت
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پروری، نوعی بیللداری معنوی در وجود 
من اتفاق افتاد. متوجه شدم اگر تغییری 
در مللن اتفاق نیفتد هیللچ چیزی عوض 
نخواهد شد. می خواستم آدمی بشوم که 
زندگی اش معنایی دارد اما نمی دانسللتم 
چلله معنایی. خانواده ام هیچ راهی به من 
نشللان نداده بودند و چندتا دوسللت هم 
سللن و سال حسللابی هم نداشتم که راه 

درست را به من نشان بدهند.
یک ماه بعد، از باز پروری بیرون آمدم 
و بافاصله شللروع به شرکت در جلساتی 
کردم که در ناحیۀ مللا بود. آن موقع در 
سال NA ،۱9۸2 خیلی کوچک بود. در 
ناحیه ما فقط هفته ای دو جلسه تشکیل 
می شللد. هنوز نشللریات NA یکی دو تا 
بیشتر نبود. کتاب پایه هنوز منتشر نشده 
بود و ما برای اینکه بتوانیم قدم ها را بهتر 
درک کنیم از کتابچه سللفید اسللتفاده 
می کردیم و متن های سللایر انجمن ها را 
قللرض می گرفتیم. اولیللن راهنمای من 
زنی بود با پنج سللال پاکی که با هم کار 
کردن قدم ها را شللروع کردیم. او خیلی 
درگیر خدمت بللود و من اهمیت انتقال 
چیزهایی را که بی منت به من بخشللیده 

شللده بود را از او یاد گرفتللم. من وقتی 
وارد روند بهبودی شدم که دیگر داشتم 
پللا به دوران بزرگسللالی می گذاشللتم و 
اینکه یاد بگیرم رفتارم هم مثل یک آدم 
بالغ باشد. این موضوع از همه چیز برایم 
دشللوار تر بود. وقتی من وارد برنامه شدم 
تعداد جوان های پاک در NA زیاد نبود 
و تقریباً همۀ هللم دوره ای های بهبودی 
من، از خودم بزرگتر بودند. بیشترشللان 
چهل سالگی را رد کرده بودند اما خیلی 
از آنها چیزهایی داشتند که برای من هم 

خواستنی بود. وقار، آرامش و خانواده.
اکنون، بیسللت و پنج سللال از روزی 
که وارد آن مرکز درمانی شدم می گذرد 
و مللن از آن روز تللا بلله امللروز مصرف 
نکللرده ام. حللاال به چهل و یک سللالگی 
رسیده ام و روزگار شللگفت انگیزی را از 
سللر گذرانده ام. من خللود معجزه ام و هر 
روز زندگی ام را با شللکر گزاری سللپری 
می کنم. لغزش چیزی نیسللت که حتماً 
باید پیللش بیاید و در بهبودی من اتفاق 
نیفتاده اسللت. مللن در دوران بهبودی با 
نا امیللدی، یاس، احسللاس شرمسللاری، 
گناه و خجالت زدگی دسللت و پنجه نرم 
کرده ام. هر بار که مانعی سللر راهم قرار 
گرفته تللا آنجا که توانسللته ام با وقار به 
راه خللود ادامه داده ام. در این سللال ها، 
خطاهای زیادی از من سر زده است و در 
عین حال پیشرفت های بسیاری کرده ام. 
رویاهایللم به واقعیت پیوسللته و از آنچه 
ممکن می پنداشتم بسللیار فراتر رفته ام. 
اکنون ازدواج کرده ام و پسری دارم. حاال 
خانه و زندگی مرتب، دوستانی نازنین و 
دلخوشی های بسیار دارم. جلسات زیادی 
اطرافم اسللت کلله می توانم هللر کدام را 
بخواهم انتخاب کنم. اکنون با فاصله نیم 
ساعت از خانه من، هفته ای ۱40 جلسه 
تشکیل می شود و همچنان به خدمت در 
گروه و ناحیه مشللغول هستم. راهنمای 
چنللد نفر از اعضای انجمن هسللتم و هر 
جا باشللم؛ پیوسته بشللارت دهنده پیام 
بهبودی ام. خداوندی که خود می شناسم 
زندگللی ام را متبللرک کللرده و همللواره 
راهنمللا و پشللتیبان من اسللت. خاصه 

خوشبخت ترین زن دنیا من هستم.
 شلی اس اس- نوادا. آمریکا

  NA Way مجلله  از  برگرفتله 
اُکتبر 2007

 آن موقع در سال 
 NA ،۱۹۸۲
خیلی کوچک بود. 
در ناحیه ما فقط 
هفته ای دو جلسه 
تشکیل می شد. 
 NA هنوز نشریات
یکی دو تا بیشتر 
نبود. کتاب پایه 
هنوز منتشر نشده 
بود و ما برای اینکه 
بتوانیم قدم ها را 
بهتر درک کنیم 
از کتابچه سفید 
استفاده می کردیم.
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در مقطللع پاکی باالی ۱3 سللال بللودم و تجربه 
کارکرد چندین دوره قدم ها و سنت ها را داشتم که 
روزی موبایلم زنللگ خورد. همدردی بود و خودش 
را معرفی کرد و گفت شللماره تماس شما را از یکی 
از بسللتگانم گرفته ام. می خواهم چنللد کامی را با 
شللما صحبت کنم و از شما سؤاالتی بپرسم. شروع 
به صحبت کرد. از مصرف و سوء مصرف مواد مخدر 
و قرص گفت. عنوان کرد که در اثر استفاده اجباری 
از مواد مخدر کبد او دچار مشکل حادی شده است 

و چاره ای جز قطع مصرف ندارد.
هیللچ اطاعی از برنامه معتادان گمنام نداشللت 
و طللوری با مللن صحبت می کرد که انللگار من در 
برنامه کاره ای هسللتم. فقط دنبال یک راه حل بود. 
چطور مصرفم را به تعادل برسللانم و نمیرم! مکالمه 
وارد یک سللاعت شللد و من هنوز گوش می کردم. 
حرف هایش تمام شللد. طبق روال خودم شللروع به 
 NA همللدردی کردم تا بتوانم کم کللم در رابطه با
با او صحبت کنم. به ذهنم رسللید چند سللؤال از او 
بپرسللم تا بلکه بیشتر متوجه شود که اعتیاد چه بر 

سرش آورده است.
پرسللیدم آیا از مصرف خسللته شللده ای؟ تمایل 
داری قطع مصرف کنللی؟ توجه کردی مصرف چه 

بایی به سللرت آورده؟ پاسللخ داد. بله واقعاً خسته 
شده ام اما نمی توانم به یک باره کنار بگذارم.

باز سللؤال کردم. توجه کردی خانواده ات به چه 
شللکل با شللما رفتار می کنند و در ارتباطاتی که با 
آنها داری دچار چه مشللکاتی شده ای؟ پاسخ داد. 
اتفاقللاً خیلی مورد احترام آنها هسللتم و حرمتم را 
حفظ می کنند. برای پسللرم زن گرفتم و زندگی اش 
را سللر و سللامان داده ام. برای او ماشین خریده ام و 
قسللمتی از کارهللای تولیدی و کارخانلله ام را به او 
واگذار کرده ام. همسرم هم رابطۀ خوبی با من دارد. 

باز هم تعجب کردم! 
این سللؤال ها را پرسیدم که به او بگویم اعتیاد به 
چه شللکل زندگی اش را غیر قابل اداره کرده اسللت 
اما انگار راه را اشللتباهی رفته بللودم. به این نتیجه 
رسللیدم که دیگر هیچ سللؤالی نپرسم. صحبت های 
ما ادامه دار شللد و من در رابطلله با برنامه معتادان 
گمنام با ایشللان صحبت کردم و پیشنهاد دادم که 
حتماً در یک جلسلله بهبودی شرکت کند. قرار شد 
این رابطه تلفنی ما ادامه داشته باشد و صحبت های 

ما تمام شد. 
در اتللاق تنها بودم. به سللؤاالتی که پرسللیدم و 
جواب هایللی که شللنیدم فکر کردم. اصللول برنامه 

بدون شللک بی عیب و نقص است. مشکل از جایی 
شروع می شللود که من فکر می کنم تمام اشخاصی 
که قرار اسللت وارد برنامه شوند؛ فارغ از بحث اجبار 
به مصرف، در ارتباطات شان با خانواده دچار مشکل 
شللده و از آنها طرد شده اند. دیدگاه کلی من نسبت 
به معتللاد این بود چون غالباً طی این ۱3 سللال با 
کسللانی روبرو شللده بودم که در کنار مصرف مواد 
در این قسمت دچار مشللکات بزرگی شده بودند. 
متوجه شدم پیام برنامه معتادان گمنام معطوف به 
عدۀ خاصی نیسللت و هر کسی می تواند عضویت را 
تجربه کند. سنت سوم مشوق ما در خوش آمدگویی 
به معتادان اسللت نه قضاوت آنها. هللر یک از ما به 
دالیل مختلف وارد برنامه شده است و میزان تمایل 
هر عضو بلله قطع مصرف لزوماً بلله اوضاع و احوال 
خارجللی او ارتباطی نللدارد. در واقللع حق قضاوت 
دربللاره اعضا برای من کار خوبی نیسللت و برخورد 
من با تمامی معتادان باید محبت آمیز و بدون توجه 
به مشللکات آنها باشد. الزم است پذیرای معتادانی 
که سللوابق اعتیاد یا زندگی شان با من تفاوت دارد 
باشللم و آنها را با خودم مقایسلله نکنم. از آن روز به 
بعد سللعی کردم هیچ وقت در هنگام پیام رسانی از 

اصول برنامه معتادان گمنام فاصله نگیرم.

سنت 
سوم مشوق ما در 

خوش آمدگویی به معتادان 
است نه قضاوت آنها. هر یک 

از ما به دالیل مختلف وارد برنامه 
شده است و میزان تمایل هر عضو 

به قطع مصرف لزومًا به اوضاع 
و احوال خارجی او ارتباطی 

ندارد.

گمنام

 دوری از
 دیدگاه های شخصی
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انجمنی فراتر از قومیت و نژاد
حشمت. یک دوست افغان ساکن شهر پاسارگاد

با سلام حشمت هسلتم معتاد. خداوند را شلکر می کنم که امروز 
هم مواد مخدر مصرف نکردم. حال و احساسلم خوب است. به کسی 

خسارتی نزده و در شرایط مصرف قرار نگرفته ام.
در سال 1379 از کشور افغانستان بر اثر جنگ، فقر و آوارگی وارد 
ایران شلدم. آن موقع سن و سال کمی داشتم و به سختی کار و تاش 
می کردم. از 16 سلالگی مصرف کننده مواد مخدر شدم. قبل از اینکه 
مصرف کننده بشوم، می دانسلتم که مصرف مواد چه عاقبتی خواهد 
داشت. زیرا معتادان زیادی را دیده بودم که بر اثر مصرف مواد  مخدر 
چه باهایی برسرشلان آمده بود و یا از بین رفته بودند. همان طوری 
که در کتاب آمده اسلت: »بیملاری اعتیاد فراتر از مصرف مواد  مخدر 
است.« وجود بیماری اعتیاد در من باعث شد که مصرف کننده بشوم. 
اوایل فکر می کردم من مثل دیگران نیسلتم و می توانم کنترل شلده 
مصرف کنم. متاسلفانه طولی نکشید که اجبار به مصرف شدم و چند 
نوع ماده  مخدر را با هم مصرف می کردم. روزگار و شرایطم از کسانی 

که خودم را با آنها مقایسه می کردم بدتر شد.
داستان پر از عذاب مصرف چند سال ادامه داشت. درد، بدبختی و 
آوارگی زیادی در این مملکت غریب کشیدم و شاق اعتیاد را بسیار 
خوردم. چند سلالی زندگی این گونه گذشلت. دیگر خسته شده بود. 
چندین بار قطع مصرف کردم ولی متاسلفانه هلر بار که قطع مصرف 
می کردم به دلیل نداشلتن آگاهی از بیملاری اعتیاد دوباره مصرف را 

شلروع می کردم. باالخره در یک مرکز سلم زدایی مرا 
بسلتری کردنلد و مدتی هم در آنجلا ماندم. پیام 

انجمن معتادان گمنام را در آنجا گرفتم و وارد 
برنامه شدم. در 4 ماه پاکی بودم که راهنما 

نداشلتم و اصلول برنامله را هلم جدی 
نگرفتم کله مجدداً مصرف را شلروع 

کردم.
لطمه های زیلادی خوردم ولی 

خدا را شلکر دوباره وارد برنامه 
شلدم. فکلر می کردم کسلی 

مرا دوسلت ندارد و در موردم قضاوت های بلدی می کنند ولی اصًا 
اینطور نبود. در کنار اعضای گروه بهبودیم را شلروع کردم. در سن 
پاکی 5 سلالگی همسلرم به دلیل بیماری جسلمی بله رحمت خدا 
رفلت. زنی که چندین سلال به پای من سلوخت و سلاخت. در این 
چند سلال هم که پاک شلده بلودم، کارگر ی بودم بلا درآمد پایین 
ولی دور هم خوشلحال بودیم. بیماری اعتیاد و فشارهای زندگی از 
یک طرف، داغ فوت همسلر و داشتن سه فرزند یتیم از طرف دیگر 
امانم را بریده بلود. با این حال به کمک ابزارهای برنامه مواد  مخدر 

مصرف نکردم.
 نعمت وجود انجمن، قدم ها و دوستان بهبودی برایم بهترین امید به 
زندگلی بود. خداوند را هزاران بار شلکر می کنم که در انجمن معتادان 
گمنام نژادپرسلتی و قوم پرستی وجود ندارد. NA جهانی است و تنها 
صاحبش خداوند مهربان اسلت. انجمن در سراسلر دنیا خدمتگزاران 
کوشا و موفقی دارد. عشق همه آنها باشرط است و هدف خدمتگزاران 
رسلاندن پیام به معتادی ست که هنوز در عذاب است. دوازده قدم راه 
زندگلی را به من معتاد نشلان داد. 20 روزی اسلت که مجلدداً ازدواج 
کرده ام و خداوند شلخصی را بر سلر راهم قرار داده که هوای بچه های 
یتیم مرا دارد. به آینده و زندگی امیدوار هستم. خداوند را به خاطر همه 
نعمت هایش شکر می کنم. امروز که این نامه را برای مجله پیام بهبودی 
می نویسلم 8 سال و 2 ماه است که پاک هستم و خوشحالم که متعلق 
به انجمنی جهانی هسلتم که بهبلودی از اعتیاد 
را بله معتادان در سراسلر جهلان ارائه 
می دهد. تنها الزمۀ عضویت تمایل به 
قطع مصرف است و برای عضویت 
هیچ قید و شرطی وجود ندارد. 
همۀ اعضا فارغ از سن، نژاد 
و جنسلیت بلا گمنامی و 
برابلری دوش بله دوش 
همدیگلر بهبودی خود 

را دنبال می کنند.
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به نللام خداوند بخشللنده و مهربان. 
قبل از اینکه با مواد  مخدر آشللنا شوم 
تقریباً از هر لحللاظ یکی از بهترین ها 
بللودم، در دانشللگاه ملی قبول شللده 
بودم، در ورزش مقام کشللوری داشتم 
و به خوبی مسللئولیت پذیللر بودم تا 
اینکه در دانشللگاه با مواد مخدر آشنا 
شللدم. در اوایللل احسللاس می کردم 
گمشللده ام را پیدا کرده ام ولی هر چه 
جلوتر می رفتم بیشتر آن چهرۀ زشت 
اعتیاد را می دیدم. یواش یواش کار از 
کار گذشللت. از چیزی که می ترسیدم 
و روزی دیگران را به خاطرش سرزنش 
می کردم، سللرم آمللد. کنترل زندگیم 
به دسللت های بی رحم مواد افتاده بود. 
ورزش را بعد از ۱3 سللال رها کردم و 
از دانشگاه جا ماندم. خدمت سربازیم 

محمد. ک. کوهدشت

آخرین عالئم حیاتی

بسللیار پایین است و از دست ما کاری 
بر نمی آید. برایللش دعا کنید. مرگ را 
احسللاس کردم هنوز بعللد از حدود 7 
سال صدای گریه ها و ضجه های مادرم 
در بیمارسللتان را به خاطللر مللی آورم. 
وقتی چشللم بللاز کردم گفتنللد بعد از 
۱2 روز از حالللت کما خارج شللده ای، 
اولین نفر مادرم پیشللم آمد. پرسللتارم 
گفللت مللادرت این ۱2 روز پشللت در 
آی سللی یو فقط برایت دعللا می کرده. 
احسللاس خجالت می کردم که چنین 
بایی سللر مادرم آورده بللودم. بعد از 
30 روز از بیمارسللتان مرخص شللدم. 
االن می فهمم که بیماری اعتیاد چقدر 
قدرتمند است. من آن همه بدبختی را 
در عللرض یک مللاه کًا فراموش کرده 
و دوباره شللروع به مصللرف کردم. این 
دفعه فرق می کللرد از لحاظ روانی هم 
به شللدت تحت تاثیر قرار گرفته بودم 
و کارم بلله بیمارسللتان اعصاب و روان 
کشیده شللد. تا جایی که دو دوره 3۶ 
روزه مرا بستری کردند. وقتی مرخص 
شللدم مللواد مصللرف نمی کللردم ولی 
قرص های آرام بخش قوی به من داده 
بودند. حالم خیلللی خراب بود و کامًا 
درمانده شده بودم. زندان، تیمارستان و 
مرگ را تجربه کرده بودم. تا اینکه یکی 
از دوستانم پیام برنامه معتادان گمنام 
را به من داد و با او به جلسات معتادان 
گمنام آمللدم. نیروی خاصی مرا جذب 
جلسللات کرد و من در برنامه ماندم و 
تللا به امللروز بهبودی خللودم را دنبال 
می کنللم. من امروز ۶ سللال و ۱0 روز 
اسللت که به طور مرتب جلسه می روم، 
خدمللت می کنم، با راهنمایللم ارتباط 

دارم، در حال کارکرد قدم هستم.
اصولی را که روز اول به من گفتند 
را هنللوز رعایت می کنللم. من که در 
زندگیللم کامللًا نا امید شللده بودم و 
احساس می کردم دنیا به آخر رسیده، 
بللا کمک خداونللد و برناملله معتادان 
گمنام بلله هر چیللزی که خواسللتم 
رسیدم و دیگر جامعه مرا ترد نمی کند 
و هملله به من اعتمللاد دارند. همدرد 
عزیز ما طوفان سهمگین موادمخدر را 
پشت سر گذاشللتیم و دیگر هیچ غیر 

ممکنی وجود ندارد.

را نیملله کاره رهللا کللردم و اتفاقات 
بسللیار بدتللری برایم افتللاد. به خاطر 
اینکه از لحاظ جسللمی ضعیف شللده 
بللودم از قرص های چاقللی با عوارض 
باال اسللتفاده می کردم تا کسی نفهمد 
معتاد شده ام. غافل از اینکه مثل کبک 
سللرم را زیر برف کللرده بودم. مصرف 
قرص های چاقی کلیه هللا وکبدم را و 
مصرف مللواد مخدر ریه هایم را از بین 

برده بود.
یللک روز کلله از خواب بیدار شللدم 
مثل همیشه به سللراغ مواد مصرفی ام 
رفتم. درد جسللمانی زیللادی را تحمل 
و ناگهان احساس سللر گیجه داشتم و 
افتادم. وقتی به هوش آمدم نیمه جان 
بودم صدای دکتر را شنیدم که به مادر 
و خانللواده ام می گفت عائم حیاتی اش 

احساس خجالت 
می کردم که چنین 
بالیی سر مادرم 
آورده بودم. بعد 
از ۳۰ روز از 
بیمارستان مرخص 
شدم. االن می فهمم 
که بیماری اعتیاد 
چقدر قدرتمند 
است. من آن همه 
بدبختی را در عرض 
یک ماه کاًل فراموش 
کرده و دوباره شروع 
به مصرف کردم.
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بسیاری از مردم تصور می کنند مفهوم بهبودی فقط مرصف نکردن مواد مخدر 

است. آنها لغزش را نشانه شکست کامل و پرهیز طوالنی مدت را عالمت موفقیت 

کامل می داند.

)پمفلت بهبودی و لغزش(

ماجرای بهبودی من مثالی برجسللته اسللت 
از اینکلله وقتی عضوی نسللبت بلله بهبودی اش 
بی تفللاوت و بی حوصللله باشللد و بللر عکللس 
وقتللی بهبللودی را شللیوه و روش زندگللی اش 
 قللرار دهللد چلله اتفاقاتللی ممکن اسللت برای

 او بیفتد!
جسللمم پاک بود اما قدم ها را کار نمی کردم 
و اصول برنامه را هم رعایت نمی کردم و نسبت 
بلله آن بی تفاوت شللده بللودم. زندگیللم بدون 
بهبودی پر از چالش شللده بللود. در آن بازه از 
زمللان زندگی نمی کردم و فقط زنده بودم. هنوز 
یک مشللکل زندگی را حل نکرده بودم که سللر 

و کله ی مشللکات دیگری پیدا می شد. سپس 
اتفاق بزرگی افتاد که باعث شد از آن روز به بعد 
کل زندگی ام زیر و رو شود؛ لغزش کردم و پاکی 
خودم را از دست دادم. بعد از مدتی با آشفتگی 
بیشللتری به جلسات برگشتم و اولین کاری که 
انجام دادم تسلللیم کامل شللدم و پذیرفتم که 
بی تفاوتللی و بی حوصگی باعللث ناکامی من در 
بهبودی شده اسللت. ارتباط داشتن با قدم ها و 
اصول برنامه باعث شللد که متوجه شللوم جای 
اصول روحانی در زندگیم خالی بوده است و این 
موضوع در گذشللته باعث درد، رنج و مشکل در 

بهبودیم شده بود.

رعایللت اصللل روحانللی تسلللیم و پذیرش، 
باعث شد شللکر گزاری قسمتی از زندگیم شود. 
با بلله کار گیری این اصول مجللدداً بهبودیم را 
شللروع کردم و در نتیجه زندگیم متحول شللد. 
متوجه شللدم که الزم اسللت برنامه بهبودی را 
به طللور روزانه دنبال کنم. هللر روز صبح که از 
خواب بیدار می شوم از اینکه دوباره زنده هستم 
هیجللان زیللادی دارم و کامًا عاشللق خدمت 
و زندگی شللده ام. وقتللی بلله روال برنامه جلو 
مللی روم همه چیز بی دردسللر و آسللان به نظر 
می رسد. نسللبت به گذشته احساس سبک بالی 
و شللادی بیشللتری دارم. زمانی که چالش ها از 
راه می رسللند می دانم که با مشللورت و اقدام و 
عملللی بلله دور از اراده شللخصی از پس آنها بر 
می آیم و تجربه جدیدتری کسب می کنم. برنامه 
به من این کمک را داد که بتوانم با نیروی برترم 
ارتبللاط برقرار کنم و این رابطه بر زندگیم تاثیر 
بسزایی گذاشللته است و ترس از روبرو شدن با 
واقعیت هللای زندگیم جان باختلله و به خداوند 
اعتماد و ایمان دارم. دریافتم مهم نیسللت کجا 
هستم و در چه شللرایطی به سر می برم؛ در هر 
حللال معجزه ی بهبودی می تواند کل زندگیم را 

دگرگون می کند.
حقیقتی سللاده: وقتی در مسللیر بهبودی با 
فروتنی تاش و خدمت کنی در عوض بهبودی 

و آرامش بیشتری دریافت خواهی کرد.
با تشکر از شما محمد هستم معتاد ۸ سال و 

۶ ماه است که پاک هستم.

مشارکت

محمد. پ. گچساران 

حقیقتی ساده
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 بهزاد. خاش
سللام دوسللتان بهزاد هسللتم معتاد. مدت ۶ سال و 2 ماه اسللت که پاکم و 
بابت پاکی و بهبودیم سپاسللگزار خداوند مهربان هسللتم. مواد مخدر زندگی مرا 
به بیراهه برد و تاوان سللنگینی بابت آن پرداخت کردم و همیشلله آرزوی مرگ 
داشللتم. هر چقدر بیشللتر مصرف می کردم دردهایم بیشتر می شد. مرگ برادر، 
بی اعتباری و آشللفتگی شدید در زندگی همه و همه باعث ناامیدی کاملم شده 
بود. در منطقه ما باور زنده ای وجود نداشللت که می شللود بدون مواد مخدر هم 
زندگی کرد. تا اینکه به دعوت چند تن از دوستان در شب چیپ دهی در یکی از 
جلسللات شللرکت کردم. آن شب آغاز یک زندگی جدیدی برای من بود و درونم 

باوری شللکل گرفت که من هم می توانم پاک شوم و زندگی خوبی داشته باشم. 
اعضای قدیمی تر در جلسلله به من خیلی عشللق دادند. حمایتم کردند و آن قدر 
برایم وقت گذاشتند و با من صحبت کردند که احساسات خوبی را تجربه کردم. 
تمللام اینها چیزی جز لطف خداوند مهربان نبود که مرا به جلسلله دعوت کرده 
بود. امروز در هر جای ایران که باشم جلسه رفتن اولویت اول من است. به خاطر 
شرایط کاریم به تهران خیلی تردد دارم و در جلسات آنجا شرکت می کنم. خودم 
را مدیللون NA می دانللم و از زندگیم رضایت دارم. در برناملله خدمت می کنم، 
نشللریات مطالعه می کنم، اصول برنامه معتادان گمنام را اجرا می کنم. متکی به 

خودم هستم و تکیه گاهی برای خانواده شده ام.

هر جا باشم جلسه رفتن در اولویت است
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مقاله
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سام دوسللتان امیر هسللتم معتاد. 
می خواهللم چند خطی از زندگی بعد از 
ورود به انجمن و تاثیر شرکت منظم در 
جلسللات بهبودی را با شما به مشارکت 

بگذارم.
قبل از هر چیز به خاطر یک روز پاک 
و بللدون مصرف مواد  مخللدر از خداوند 
بی نهایت سپاسللگزارم و اقللرار می کنم 
که در برابر بیماری اعتیاد عاجز هستم. 
در یکی از روزهای گرم فصل تابسللتان 
سللال ۱3۸2 وارد تنها گللروه بهبودی 
شهرسللتان سللاری شللده و با جلسات 
رسللمی انجمن آشنا شللدم. در آن روز 
مهم تریللن پیللام انجمللن را عضوی که 
خوش آمدگوی جلسلله بللود به من داد 
او مرا در آغوش گرفت و گفت: دوسللت 
عزیللز دیگر مجبور نیسللتی مواد  مخدر 
مصرف کنی! جمله ای که سرشار از پیام 
امیللد و آزادی بللود و زندگی  ام را تغییر 
داد. سللال های زیادی بود که زندگی و 
افللکارم درگیر تهیلله و مصرف مواد بود 
و هیچ احسللاس خوبی را تجربه نکرده 
بودم. آن روز پس از گذشللت سللال ها 

امیر. ب. نکا. مازندران

 تاثیر شرکت منظم در جلسات بهبودی

گرفت. شللرکتم در جلسات بهبودی پر 
رنگ تر شللد و هر روز ارتباطم با برنامه 

بیشتر می شد. 
بعد از سللال ها در NA بللودن هنوز 
هم گاهی بیماری اعتیاد باعث نا امیدی 
در زندگیم می شللود اما همین که وارد 
اولین جلسلله بهبودی می شوم با دیدن 
همدردانم و مشارکت کردن با آنها برای 
رسللاندن پیام سللنت پنجللم امید پیدا 
می کنم و خوشللحال و سرزنده جلسه را 
ترک می کنم. شرکت مرتب در جلسات 
بهبودی باعث شده که دریچه افکارم باز 
شللود و این امر موجب شللده که بتوانم 
فارغ از سللن پاکیم با اعضای بیشللتری 
که در گروه هسللتند ارتباط برقرار کنم 
و از تجارب بهبودی آنها بهره مند شللوم. 
امللروز بلله دالیل زیللادی در جلسللات 
حضوری شرکت می کنم. گاهی برای به 
مشارکت گذاشللتن تجربه، نیرو و امید 
بلله اعضای تازه وارد به جلسلله می روم و 
گاهی هم برای ماقات با دوسللتانی که 
مدت هاسللت با هم در برنامه هسللتیم. 
همیشه با این نگاه به جلسه می روم که 
در حلقه دوسللتان با عشق قرار بگیرم و 
حضور خداوند را در آن جمع حس کنم 
و به انللرژی نیروی روحانللی برتر وصل 
شللده و قدرت پاک ماندن برای یک روز 
دیگر را کسللب کنم و با سللایر اعضای 
گروه برای رساندن پیام متحد شوم. هر 
باری که در کنللار اعضای گروه بهبودی 
مشللغول کارهللای خدماتی می شللوم؛ 
کلی لللذت می برم و متوجه این موضوع 
می شوم که از انزوایی که بیماری اعتیاد 
برایم می سللازد رها شده ام. یکی دیگر از 
دالیل شللرکتم در جلسات بهبودی این 
اسللت که به خود یادآوری کنم که چه 
کسللی هسللتم و فراموش نکنللم که از 
کجا آمده ام. شللرکت منظم در جلسات 
باعث یادآوری به من می شللود که هرگز 
معالجلله نخواهم شللد و اینکه نمی توانم 
مللواد مخدر را بللا موفقیت مصرف کنم. 
در جلسللات می شنوم که با انجام اصول 
سللاده برنامه و عملی کردن آن می توانم 
بهبود پیدا کنم و این موضوع بسللتگی 
و رابطلله مسللتقیمی با شللرکت منظم 
و مرتللب در جلسللات دارد. وقتللی بلله 

به خاطر آشللنایی بللا انجمللن معتادان 
گمنام و شللرکت در جلسللات بهبودی 
متوجه حالت جدید و متفاوتی در وجود 
خود شللدم. مللن در اتاقی قللرار گرفته 
بودم کلله ۸ عضو در آن بودند و همگی 
می گفتند: بدون مصرف مواد مخدر هم 
میتوان زندگی کرد. در روز سللوم ورود 
به جلسلله بهبودی متوجه پیام بسللیار 
تاثیر گللذاری که در فرمللت گردانندگی 
جلسلله بود شللدم. کسللانی که به طور 
مرتب در جلسات شرکت می کنند پاک 
می مانند. باز هم در جلسللات شللرکت 
کنیللد چللون برایتللان کار خواهد کرد. 
فهللم و درک عملللی ایللن دو جمله از 
فرمت گردانندگی کمک بسللیار زیادی 
بلله زندگی من کرد. بللرای اولین بار در 
جلسللات احسللاس کردم من به عنوان 
معتللاد در جمعی پذیرفته شللده ام که 
تمام تمرکز و هدف آنها رسللاندن پیام 
به معتاد در حال عذاب بود. با شللرکت 
مرتب در جلسات متوجه روزنه های امید 
در زندگیم شللدم و کم کم باورم نسبت 
به معتادان گمنام شکل خاصی به خود 

در یکی از روزهای 
گرم فصل تابستان 
سال ۱۳۸۲ وارد 
تنها گروه بهبودی 
شهرستان ساری 
شده و با جلسات 
رسمی انجمن آشنا 
شدم.
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تجربه

بعضی اوقات بهبودی به معنی انجام اشتباهات جدید به جای تکرار اشتباهات 

قدیمی است.

)اصول راهنام روح سنت ها ص 15(
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نود روز طالیی

گذشللته فکر می کنم متوجه می شللوم 
که به تنهایی سللال ها تللاش کردم که 
مواد مخدر مصللرف نکنم اما هیچ راهی 
را نمی شناختم و اطاعاتی در این زمینه 
نداشللتم. هیچ کسللی حتی خانللواده ام 
نتوانسللتند در پاک ماندن به من کمک 
کنند. بدون شرکت در جلسات بهبودی، 
الگو هللای  و  خود محللوری، وسوسلله ها 
ناشللی از بیماری اعتیاد را در بسللیاری 
از زمینه های زندگی نمی توانم شناسایی 
و کنترل کنم. مللن محکوم به تغییر در 
زندگی هسللتم و می خواهم زندگی کنم 
و از آن لذت ببرم. برای انجام این کار به 
طور منظم و مرتب در جلسللات شرکت 
می کنم تا جزئللی از کل بودن را تجربه 
کنم. بخللش زیللادی از الگو های جدید 
زندگیم بستگی به حضور منظم و مرتب 
در جلسللات بهبللودی دارد و به خودم 
قول داده ام که تا وقتی زنده هسللتم به 
جلسللات بروم و به صللورت حضوری با 
تازه واردان و بقیه معتادان ماقات داشته 
باشم. ارزش درمانی کمک یک معتاد به 
معتاد دیگر را حفظ کنم و خودم هم از 

آن بهره مند شوم.
عامللل اصلی و اسللاس موفقیت من 
در مراحل پاکللی و بهبودی ام حضور و 
شللرکت منظم در جلسات NA است. 
جلسات برایم امکان رشد و یادگیری را 
فراهم می کند و در پایان جلسه احساس 

بهتری نسبت به شروع جلسه دارم.
در جلسات باعث می شود گوش دهم 
و ذهنم را باز  کنم تا برنامه به من کمک 
کند؛ تصمیماتی بگیللرم که برایم بهتر 
اسللت. از اینکه نسبت به گذشته بسیار 
تغییر کرده ام خداوند را سپاسللگزارم و 
می دانم کلله برنامه با شللرکت مرتب و 
منظم در جلسللات بهبودی کار می کند 
چون بهبودی در جلسللات جریان دارد. 
در جلسات می شنویم که رفقای قدیمی 
و اماکللن و افکار و رفتارهای گذشللته 
همیشه تهدیدی برای پاکی ما هستند. 
امروز ۱۸ سللال و ۵ ماه اسللت که پاک 
هستم و مسللئولیت های بهبودی خودم 
را انجللام می دهللم. در آخللر از تمامی 
خدمتگللزاران انجمن معتللادان گمنام 

کمال تشکر را دارم.

با درود بر شما، مهدی هستم یک معتاد. به لطف خداوند 5 سال و 2 ماه و 9 روز است که از مواد 
مخدر پاک هستم. لطف خداوند شامل حال من شد و وارد انجمن معتادان گمنام شدم.

در اوایل ورودم به برنامه به پیشنهاد اعضای گروه در 90 روز نخست در 90 جلسه شرکت کردم. 
این موضوع باعث شلد وسوسله شدید مواد مخدر از من گرفته شود. احساس آزادی داشتم. پرواز 
می کلردم. از تله دل می خندیدم و پر از انرژی بودم. خانواده و اطرافیانم خوشلحال بودند و از این 
حالت من تعجب می کردند. پدرم می گفت: مگر می شلود با یک جلسله رفتن آن هم بدون دارو و 

درمان قطع مصرف کرد.
خدا را شلکر جایی را پیدا کرده بودم که متعلق به آنها بودم و در کنارشلان احساس ارزشمندی 
می کردم. شلرکت در نود جلسله مرا آماده کرد که بر روی افکارم تمرکز کنم و باعث شلد برنامه 
معتادان گمنام را بشناسم. بعد از آن توانستم راهنما انتخاب کنم و به کمک او قدم ها را کار کنم و 
در جلسله خدمت کنم. این نود روز مرا تسللیم کرد و تسلیم باعث شد به آرزوهایی که در گذشته 
داشتم و اعتیاد مانع رسیدن به آنها شده بود برسم. مرا به یک انسان صبورتر و با انگیزه تر تبدیل 
کلرد و تلا به امروز هیچ کاری را نیمه کاره رها نکرده ام و امیدوارم یک عضو سلازنده و مفید برای 
اجتماع شلده باشم چون زندگی گذشلته من مانند یک جاده یک طرفه بود و به جز ضرر، منفعتی 
برای کسی نداشتم. به خاطر همین است که وقتی زندگی خودم را با گذشته مقایسه می کنم باورش 
برای خودم هم سخت است. همۀ اینها را مدیون آن پیام هستم! نود روز در نود جلسه شرکت کن. 

معجزه را خواهی دید.
این اتفاق برای من افتاد و من بعد از تسلیم واقعی در برنامه، بهبودی را تجربه کردم.

مهدی. س. دشت آشکارا. هرمزگان
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مقاله

سللام حسللن هسللتم معتاد. خدا را شکر 
می کنم که پاک هسللتم. پاکی موهبت الهی 
است که خداوند به من هدیه داده و به وسیله 
آن توانسللته ام زندگی جدیدی را تجربه کنم، 
زندگی که ارزش زندگللی کردن را دارد. من 
2۱ سللال و 9 ماه اسللت که پاک هسللتم و 
تجربه خللودم را در مورد تاثیللر کارکرد ۱2 
قدم در زندگیم را با شللما در میان می گذارم. 
از خداوند می خواهم تجربه ای را که با شللما 
خواننللدگان مجله پیام بهبودی به اشللتراک 
می گذارم بتواند بلله یک همدرد کمک کرده 
و در ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد 

دیگر نقشی داشته باشم.
 NA در طول زندگی و قبل از آشللنایی با
روش درست زندگی کردن را بلد نبودم. تمام 
مشللکاتم در افکار و باورهایللم بود و به این 
نتیجه رسیده بودم که باید تغییراتی در درون 
مللن به وجود بیاید. بعللد از قطع مصرف این 
را متوجه شللدم که هیچ کس به اندازه خودم 
نمی تواند در این تغییر نقش داشللته باشللد. 
مدتی گذشللت تا یکی از اعضا که قدیمی تر 
از من بللود؛ به عنوان راهنمللا انتخاب کردم 
کلله به کمکش بتوانللم ۱2 قدم را کار کنم و 
از طریق دریافت تجللارب او بتوانم قدم ها را 
در زندگیم به اجرا در آورم. به واسطه کارکرد 

قدم ها، بیداری روحانی من شروع شد و درک 
کردم همین طور کلله بیماری ما پیش رونده 
اسللت، بیداری روحانی مللا و بهبودی ما هم 
پیش رونده اسللت. با شللروع کارکللرد قدم ها 
مشللکل و ایرادی را پیدا کردم که تمام عمر 
به خاطللرش درد و رنج کشللیده بللودم؛ مواد 
مصرف کللرده بودم؛ موقعیت هللای زیادی را 
از دسللت داده بللودم و خیلللی از روابط را از 
دست داده بودم. متوجه شدم که این بیماری 
در افکار، گفتار، دیللدگاه، باورها، اعتقادات و 
شخصیت من رسللوخ کرده است. باید آن را 
قبول می کردم تا بتوانم کاری برای آن انجام 
دهم. با پذیرفتن این بیماری و پذیرش اینکه 
من معتادم و این بیماری را دارم و همچنین 
پذیرفتللن اینکه بهبودی تنهللا راه نجات من 
اسللت و پذیرفتن ۱2 قدم به عنوان راه حل، 
تصمیم و تسلیمی در درون من شکل گرفت 
که باید کاری برای خودم انجام دهم. با اقرار 
و پذیرش قدم یک به تسلیم رسیدم و قدرت 
صداقللت با خود را پیدا کللردم و به این باور 
رسللیدم که تغییرات از طریق ۱2 قدم شکل 
می گیرد. با شناخت این بیماری باید به قدم 
بعللدی می رفتم و راه حل دیگللری را تجربه 
می کللردم. تجربه کارکرد اولیللن قدم در آن 
برهه از زمان برایم سللخت بود. متوجه شدم 

که من چقدر مشللکل و چالش دارم و باید تا 
آخللر عمر با این بیماری زندگی کنم. نگرانی 
و تللرس عجیبی درون مللن به وجود آمد که 
بعدهللا فهمیدم این همللان خأل روحانی من 
است. در قدم بعدی اولین روزنه های امید در 
درونللم با قبول کردن یک نیروی برتر، باور و 
ایمان داشللتن به این نیرو شکل گرفت. همه 
عمر با این نیرو ارتباطی نداشتم و تنها چیزی 
که در زمان گذشللته می شناختم این بود که 
مللواد مخدر نقش نیللروی برتر در زندگیم را 
بللازی می کرد ولللی بعد از پاک شللدن نیاز 
داشتم که دنبال یک نیروی برتر واقعی باشم 
که از درونم شللکل بگیرد. الزم بود ارتباطم 
با این نیرو قوی تر شللود و به خاطر همین از 
قدم 3 تا قدم ۱۱ هر چیزی را که یاد گرفتم 
اقدام و عملی بود که بتواند به من کمک کند 
تا ارتباط و درک قوی تر و موثرتری نسللبت 
به نیللروی برتر پیدا کنم. پللی بردم راه حل 
مشللکاتم ارتباط با نیروی برتر است. قدم 2 
بهانه ای شد برای ادامه بهبودی و وارد مرحله 
بعدی شللدم. در قدم سللوم اشتیاق و تمایلم 
برای زندگی باعث شللد که من بیشتر تسلیم 
شللوم و اراده و زندگیم را به مراقبت خداوند 
بسللپارم. تا این قدم توانایللی و درک این را 
نداشللتم کلله بتوانم دسللت از کنترل کردن 
بللردارم و همچنین اعتماد کللردن به نیروی 
برتللر و خداوند را تجربلله نکرده بودم. کم کم 
به این درک رسللیدم که بلله منبع نامحدود 
نیروی برتر دسللت پیدا کللرده ام. او می تواند 
ویژگی هللای الزم بللرای شللفای روحم را در 
اختیارم قرار دهد. یکللی از این ویژگی هایی 
که نیللروی برتر در اختیارم گذاشللت؛ اتفاق 
روحانی و شللجاعتی بللرای کارکردن قدم 4 
بود. رشللد روحانی را تجربلله کردم که تا آن 
روز واقعاً تجربه نکللرده بودم. برای اولین بار 
بللود که روحیلله عجیبی را به دسللت آورده 
بودم. این روحیه در نتیجۀ داشللتن صداقتی 
بود که از طریللق کارکرد روزانه این برنامه و 
باور و اعتماد به خداوند کسب شده بود. اقرار 
قدم پنجم باعث شللد که فروتنی بیشللتری 
پیدا کنم و به کمک راهنما از خصوصی ترین 
اسللرار وجودم به چگونگللی دقیق خطاهایم 
اقللرار کنم. ایللن اقرار با اقللرار قدم یک فرق 
داشللت. اقرار قدم اول از روی درماندگی بود 
ولللی اقرار قدم پنجللم از روی تمایل بود. دو 
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حسن. ک. شیراز

تاثیر کارکرد قدم های 12 گانه در زندگی
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بهبودی به سادگی و در عین حال به پیچیدگی، دروغ نگفنت به خودمان است.

)اصول راهنام روح سنت ها ص 38(

مقاله
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اصللل اعتمللاد و ایمان باعللث تغییر 
در وجللود من شللد. به کمللک این 
دو اصللل توانسللتم تسلللیم در قدم 
۶ را انجللام دهم. آگاهی و اشللتیاقم 
در قللدم ۶ بلله من کمک کللرد تا از 
نواقص و نگرانی هایی که نسللبت به 
آن داشللتم اطاع پیدا کنم و تمایلم 
بللرای انجللام قدم 7 بیشللتر شللود. 
درخواسللت آگاهانه از خللدا در قدم 
7 مرحللله مهمی در بیداری روحانی 
من بود که اثراتش خیلی ارزشللمند 
بود. لللذت معجزه بهبللودی را آنجا 
تجربه کللردم. با امید بلله تداوم این 
رهایللی و آزادی که از طریق کارکرد 
این 7 قدم پیدا کللرده بودم؛ قدم ۸ 
را شللروع کردم و با آمادگی روحانی 
که از قدم های قبلی کسب شده بود؛ 
از دردها و پشللیمانی های گذشللته 
رها شللدم. بللا انجام قللدم 9 متوجه 
رشللد روحانی خودم شدم. این قدم 
ظرفیت بخشیدن خودم و دیگران را 
و همچنین خود باوری و عزت نفس 
درونم را بیشللتر کرد و باعث شد از 
گذشته خودم رها شللوم. من تا این 
قدم را کار نکللرده بودم هنوز درگیر 
گذشته ام بودم. به جرات می گویم 9 
قدم اول مرا با گذشللته خودم تمام و 
صاف کرد. قللدرت این را پیدا کردم 
کلله در زمان حال زندگللی و به این 
دنیا احساس تعلق کنم. تجربه ای که 
تاثیر عجیبی در بهبودیم گذاشت. در 
قدم ۱0 شللروع بلله تمرین و رعایت 

 بیماری که روزی 
بزرگترین ضعف 
درونی ام بود؛ امروز 
بزرگترین سرمایه 
زندگیم شده 
است. از طریق 
این بیماری قدم ها 
را یکی یکی طی 
کردم تا به نیروی 
برتری برسم که 
ذات اصلی و واقعی 
یک انسان است.

نظللم و داشللتن انضباط کللردم. در 
ایللن قدم به روحی که در حال بیدار 
شدن اسللت جان تازه ای داده شد و 
توانسللتم زندگی جدیللدی را تجربه 
کرده و از آن لذت ببرم. متوجه شدم 
اگر رشللد روحانیم بیشتر شود؛ تمام 
مسللائل زندگی به طور طبیعی حل 
شللده و روال خودش را طی می کند. 
بللا چیزهایی که در قدم ها یاد گرفته 
بودم به طور روزانلله اصول را اجرا و 
آنها را در زندگیم اسللتفاده می کردم 
که باعث رشد روحانیم می شد. توجه 
به رشللد روحانللی مرا به قللدم ۱۱ 
رسللاند. قویاً توجه داشتم که نیروی 
پر قدرتللی در زندگی ام حس می کنم 
قدرتی که هم سامت عقل را به من 
برگردانده و هللم نواقص اخاقی مرا 
برطللرف کرده بود. متوجه شللدم به 
کمک قدم هللا محبت عمیقی به من 
داده شللده و چقدر از اتفاقات درونی 
که برایم افتاده اسللت لذت می بردم. 
حاال با سپاسللگزاری، عشق مطلق و 
اشللتیاق برای خدمت به همدردانم 
آماده شللدم. به طور جللدی بیداری 
روحانی را تجربه کنللم و این اصول 
را بایللد در تمللام امللور زندگی ام به 
اجرا در آورم. اصولی که اسللتفاده از 
آن خللودش نوعی قدر شناسللی بود. 
بیللداری روحانللی از زمان هایی که 
اصل های روحانللی را یاد می گیرم و 
درون زندگیم به اجرا می گذارم اتفاق 
می افتاد. روح قللدم ۱2 از اصل ایثار 

و خدمللت به دیگران گرفته شللده و 
ریشه و اساس آن خدمت به دیگران 

است.
موضللوع جالبللی که در مسللیر 
قدم ها بلله آن بر خورد کللردم؛ این 
بللود که در تیتر قدم هللا تا قدم ۱۱ 
از کلمه »ما« استفاده می شود و در 
قللدم ۱2 از کلمه »بللا«. با بیداری 
روحانللی حاصللل از برداشللتن این 
قدم ها این را متوجه شللدم هر چه 
بیشللتر به دیگران کمللک کنم؛ به 
خللودم کمک می کنللم. بیماری که 
روزی بزرگترین ضعف درونی ام بود؛ 
امللروز بزرگترین سللرمایه زندگیم 
شللده اسللت. از طریق این بیماری 
قدم هللا را یکی یکی طی کردم تا به 
نیروی برتری برسللم که ذات اصلی 
و واقعی یک انسان است. این است 
کلله لطف خداوند شللامل حال من 
شللد که بتوانم ۱2 قدم را کار کنم 
و از تاثیللر قدم ها در چندین سللطر 
برایتان بنویسم. تجربۀ من این بود 
کسللی که ۱2 قللدم را کار می کند 
شللادی و احسللاس راحتی واقعی، 
احسللاس ارزشللمند بودن و مفید 
بللودن را به وضوح تجربه می کند. از 
درونم احساس های تنهایی، بدبختی 
و قربانی شدن همگی از بین رفتند. 
امروز لطف خدا شامل حال من شد 
که بتوانم ابزاری باشم در دست خدا 
بللرای بندگانش کلله بتوانم زندگی 

کنم و به همدردانم خدمت کنم.

 حسن
مدتللی پیللش در یکی از جلسللات بهبللودی کلله در محوطۀ یکی 
از پارک هللای تهللران برگللزار می شللد شللرکت کللردم. آن روز صبح 
خوش آمدگللوی گروه بودم. متوجه شللدم پیرمردی در اطراف جلسلله 
رفت و آمد و دائماً ما را نگاه می کند. کم کم به سللمت جلسه آمد. جلو 
رفتللم و با احترام گفتم بفرمایید. پیرمرد گفت شللنیده ام که معتادان 
در اینجا ترک می کنند و خوب می شللوند. گفتم بله چطور؟ گفت من 
پسری دارم که معتاد است و هر کاری می کنیم ترک نمی کند خواهشاً 

به من بگویید چکار کنم که بتوانم پسرم را نجات دهم. 
رفتم از روی میز نشللریات یک پمفلت آیا من یک معتاد هسللتم را 

آوردم به او دادم و گفتم این را به دسللت پسللرتان برسانید و  بگویید 
این برگه را مطالعه و اگر تمایل دارد به سللئواالتی که داخلش هسللت 

پاسخ بدهد.
یللک هفته از این موضوع گذشللت دوباره آن پیرمللرد را در اطراف 
جلسلله دیدم. بعد از پایان جلسه به سمتش رفتم تا مرا دید دستش را 
به دور گردنم انداخت و صورتم را بوسللید و تشللکر کرد و گفت؛ پسرم 
ترک کرده و االن در بین شماسللت. آنجا بود که ارزش پولی را که به 
سللبد سنت هفتم می اندازیم را فهمیدم و متوجه شدم که یک پمفلت 
اهدایی از طرف گروه چطور می تواند یک معتاد در حال عذاب را نجات 

دهد.

پمفلت اهدایی گروه
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بهبودی 
و خدمت در 
شرایط خاص

علی. م. مالیر

به نام خداوند مهربان علی هستم معتاد. 
در سللن 4 سللالگی بر اثر تب شللدید مرا به 
بیمارستان بردند و در آنجا آمپولی به سرخ رگ 
پایللم تزریللق کردند که باعث شللد از گردن به 
پاییللن فلج شللوم. خانواده ام به مدت یکسللال 
درگیللر درمانم بودند تا قسللمتی از سللامتی 
جسمی ام را به دست آوردم. به دلیل این شرایط 
از 9 سللالگی به مدرسلله رفتم و بللرای بر طرف 
کردن آن مشللکات سللعی کردم خأل خودم را 
بللا درس خواندن جبران کنللم. در آن مدت با 
تللاش زیاد از لحاظ درسللی رتبلله اول و دوم 
استان شدم ولی همیشه احساس خود کم بینی 
و اینکه من چیزی کم دارم همراهم بود. سللال 
آخر دبیرسللتان بود و چون جزو قشر کم در آمد 
جامعلله بودیم با بازار کار آشللنا شللدم. در بازار 
میوه و تره بار شروع به کار کردم و تا مدتی خأل 
درونی خودم را با پول پُر می کردم اما همیشلله 
بی قرار بودم. در محیط کار با معتادهای زیادی 
سر و کار داشتم و با انواع و اقسام مواد مخدر و 
نوع مصارف آن آشللنا شده بودم. مدتی گذشت 
و به خاطر بودن در آن شرایط شروع به مصرف 
مواد مخدر کردم. اوایل حال خوبی را با مصرف 
تجربه می کردم. انگار چیللزی را که مدت ها به 
دنبالش بودم پیدا کرده ام. این شرایط گذشت و 
به مرور زمان چهره زشت اعتیاد را دیدم. اجبار 
بلله مصرف زندگیم را غیر قابللل اداره کرده بود 
و با شرایط بد جسللمی و معلولیتی که داشتم. 
تهیلله و مصرف مللواد برایم خیلی سللخت بود. 
به دلیل تجربلله تلخ دوران کودکی همیشلله از 
تزریق می ترسللیدم اما روزی بلله خودم آمدم و 
متوجه شللدم به صورتی افراطی در حال تزریق 

مواد به خودم هسللتم. از مصرف مواد آشفته و 
خسللته شللده بودم اما هیچ کاری نمی توانستم 

برای خودم انجام دهم.
اعتیاد پایم را برای اولین بار به زندان باز کرد. 
هنللگام ورود به زندان به خللودم گفتم جای تو 
دانشگاه بود نه در زندان. تحمل کیفر با توجه به 
شرایط جسمی برایم دشوار بود و تصمیم گرفتم 

بعد از آزادی دیگر به سمت مصرف نروم. 
بعد از مدتی آزاد شدم و به یاد دارم شرایط تلخ 
حبس باعث نشللد حتی یک روز وقفه بین مصرفم 
ایجاد کند. طی سال ها اعتیاد بارها به دلیل مصرف 
مواد مخدر به زندان افتادم و این موضوع به صورت 
روال قسمتی از زندگیم شده بود. با مرگ دوستان 
و عزیزانم در اثر مصرف متوجه شللدم که هیچ راه 
نجاتللی وجود ندارد و همیشلله می گفتم خوش به 

سعادت آنهایی که از بین ما رفتند. 
روزی خسللته و آشللفته به کمک دوسللتان 
به مرکز سللم زدایی رفتم و بعد از خارج شللدن 
از آنجللا به خاطر عدم آگاهللی، مصرف کردم و 
باز آشللفتگی شللروع شللد. برای بار دوم مرا به 
مرکللز سللم زدایی بردند. تصمیللم گرفتم دیگر 
بلله مصرف ادامه ندهم اما وقتی مرخص شللدم 
مجدداً مصرف کردم. درمانده و مسللتأصل برای 
بار سللوم قطع مصرف کردم و این بار با شرکت 
مرتب در جلسللات بهبودی توانستم پاک بودن 
را تجربلله کنللم. به دقت به حللرف اعضایی که 
در برناملله بودند گوش کردم و تسلللیم شللدم. 
راهنما گرفتم و شللروع به کارکرد قدم ها کردم. 
با شرایط جسللمی و روی ویلچر بودن از 3 ماه 
پاکللی خدمت در گروه را تجربه کردم. سللخت 
بود اما با خدمت پاک ماندم و توانسللتم به بقیه 

معتللادان هللم کمک کنم و ایللن موضوع باعث 
حس ارزشمندی در من شد. 

همیشه یکی از بزرگترین مشکاتم در طول 
زندگی نپذیرفتن شللرایط جسمی ام بود. بودن 
در برنامه، کارکللرد قدم ها و به کار بردن اصول 
روحانللی در زندگیم باعث خویشللتن پذیری و 
پذیرفتن خودم با شللرایط موجود شللد. آشتی 
بعللدی با خداوند بود. در طللول زندگی به دلیل 
شللرایطی که برایم پیش آمده بللود هیچ وقت 
رابطلله خوبی با خدا نداشللتم. اوایل وقتی اعضا 
از عشق و مهربانی خداوند صحبت می کردند به 
آنها می گفتم بیا جای من بنشین و بعد از عشق 
و مهربانی خدا صحبت کللن! اما کم کم متوجه 
حضللور خداونللد در زندگیم شللدم و پذیرفتم 
بزرگترین هدیه خداونللد برایم انجمن معتادان 
گمنام بوده است. آشتی با خانواده خیلی سخت 
بود. رنجللش عمیقی از پدر و مادرم داشللتم و 
همیشلله در حال جنگیدن بللا آنها بودم. قدم ها 
فرصتللی برایم به وجود آورد که بتوانم در طول 
مدت پاکیم عصای دسللت آنها باشللم. در حال 
حاضللر ۱۵ سللال و 2 ماه پاکللی دارم. چندین 
جلسلله قدم دارم و به طور مرتب در جلسللات 
شللرکت کللرده و در برناملله خدمللت می کنم. 
مدتی سللت با حضور در خانۀ یکی از همدردانم 
که مثللل خودم قطع نخاع اسللت قدم ها را کار 
می کنیم و تجربۀ خودم را به او انتقال می دهم. 
از خداونللد بابت هدیه پاکی و بهبودی تشللکر 
می کنم و از همه خدمتگللزاران برنامه معتادان 

گمنام سپاسگزارم.
ما بللا در میللان گذاشللتن آنچه کلله داریم 

می توانیم آن را حفظ کنیم.

تجربه
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تجربه

بهبودی یک مسئله درونی است، به این علت که اعتیاد نیز یک بیامری درونی 

است.

)اصول راهنام روح سنت های ما ص 118(

14مجید. ب. اصفهان
01

ر  
بها

اولین بار توسللط یکی از دوستان 
دوران مصللرف به نام فللرزاد به یک 
جلسلله رفتم. به مشارکت ها گوش 
می کردم و در حللال قضاوت کردن 
آنها بودم. زمانی رسللید که منشی 
به تازه واردین خوش آمد می گفت تا 
خود را معرفی کنند. دوستم به من 
گفت خودت را معرفی کن ولی من 
خجالت کشیدم و اینکار را نکردم و 

تا آخر جلسه نشستم. 
پس از پایان جلسه او مرا با چند 
نفر آشللنا کرد و به من گفت شماره 
تلفن آنها را در موبایل ذخیره کنم. 
ایللن را به یاد داشللتم کلله یکی از 
آنها سللن پاکی بیشللتری داشت و 
اسللمش احمد بود. با پسوند خاصی 
که کسللی متوجه نشللود؛ منظورم 
معتاد اسللت. شللماره ها را ذخیره و 
با آنهللا خداحافظی کردم. از فردای 

این فرصت را از دست ندهید

آن روز بلله مصرفم ادامه دادم بدون 
آنکلله بفهمم به کجللا می روم و چه 
عاقبتی در انتظارم خواهد بود. ولی 
شللماره تلفن هللا در موبایلللم ماند. 
حدود 2 سللال بعد دستگیر شدم و 
با ۸ سللال حکم به زندان افتادم. به 
پسللرم گفتم موبایل را برای خودت 
اسللتفاده کن فقط تمام شماره های 
آن را در یللک دفتر یادداشللت کن. 
بعد از چند سللال از زندان مرخص 
شدم و برای سللم زدایی به مرکزی 
رفتم. چند روزی گذشللت و من از 
حال و هوای خماری در آمده بودم 
که بللا دوسللتان مشللغول صحبت 
بودیللم. یکی از دوسللتان جمله ای 
را از طللرف یکی از اعضللای برنامه 
نقل قللول کرد که »مللا محکومیم 
مثل یک انسللان زندگی کنیم.« از 
او سللؤال پرسیدم که چه کسی این 

جمله را گفته؟ پاسللخ داد: یکی از 
اعضا به نللام احمد. من بدون اینکه 
احمد را به یاد داشللته باشم؛ گفتم 
احمد پسللر فانللی؟ و او جواب داد 
مگللر او را می شناسللی و من گفتم 
نه ولی انگار اسمش برایم آشناست. 
شللماره تلفن او را از بچه ها گرفتم. 
وقتی که از آن محل بیرون آمدم به 
دنبال راهی بللرای بهبودی و نجات 
خودم بللودم. با آن شللماره تماس 
گرفتم. قرار شد فردا صبح همدیگر 

را ببینیم.
یاد تلفن هایی که در اولین جلسه 
از اعضا گرفته بودم؛ افتادم. از پسرم 
سراغ شللماره ها را گرفتم و او دفتر 
تلفللن را به مللن داد و من به دنبال 
شماره اعضایی که با پسوند خاصی 
ذخیره کرده بودم گشللتم. نمی دانم 
چه نیرویی این اشللتیاق و جستجو 
را در من زیاد کرده بود که به دنبال 
نشانه های اولین جلسه باشم. شماره 
داخل دفتر تلفن را با شللماره ای که 
تماس بللا آن گرفته بودم بررسللی 
کردم و متوجه شدم همان شماره ای 
اسللت که چند سللال پیش در آن 
جلسه گرفته بودم. به این فکر کردم 
که چه راه نجاتی سللال ها پیش در 
دسللترس من بوده ولی از آن غافل 
شده بودم. وقتی که به اولین جلسه 
رفتللم و تلفللن احمد را یادداشللت 
کردم؛ خیلی شللیک و مرتب بودم 
ولی وقتی برای بار دوم شماره تلفن 
او به دستم رسللید، حالتی پریشان 
و بسللیار آشللفته و تجربه چندین 
سللال زندان را داشللتم. اگر همان 
بللار اول با آن شللماره تلفن ارتباط 
برقرار کرده بودم شاید این اتفاقات 
ناخوشایند در زندگیم نمی افتاد. اما 
از خداونللد سپاسللگزارم که باز هم 
فرصت داد بتوانم به وسللیله صحبت 
با یک همللدرد وارد برنامه معتادان 
گمنام شوم. امروز ۱4 سال از پاکیم 
می گذرد و هنوز با احمد در ارتباط 
هستم و از او به عنوان راهنما کمک 

می گیرم.

به این فکر کردم 
که چه راه نجاتی 
سال ها پیش در 
دسترس من بوده 
ولی از آن غافل 
شده بودم. وقتی 
که به اولین جلسه 
رفتم و تلفن احمد 
را یادداشت کردم؛ 
خیلی شیک و مرتب 
بودم ولی وقتی برای 
بار دوم شماره تلفن 
او به دستم رسید، 
حالتی پریشان 
و بسیار آشفته و 
تجربه چندین سال 
زندان را داشتم.
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با عرض سام خدمت همدردان عزیز. اسم من اسکندر و یک معتاد هستم.
در یکی از روزهای گرم شللهریور ماه ۱3۸۶ خداوند مسللیر NA را برایم 
آشللکار ساخت و وارد جلسللات شللدم. از آنجایی که من با باورهای کوچه و 
خیابانی وارد برنامه شده بودم خیلی سخت بود بپذیرم که بدون مصرف مواد 
مخدر هم می توان زندگی کرد. دیگر هیچ تمایلی نداشتم روزهایم را با مصرف 
مواد مخدر سللپری کنم و بر خاف میلم وارد انجمن معتادان گمنام شللدم. 
در مورد گذشللته ام صحبتی نمی کنم چون همۀ شللما مثل من چهره زشت 
اعتیللاد و روزهای پر رنج مصرف را تجربه کرده اید. دوسللت دارم در این نامه 
از تجربه خدمت در انجمن معتادان گمنام با شللما همدردان عزیزم مشارکت 
کنم. بعد از مدتی ماندن در NA متوجه شدم که راهنما و دیگر دوستانم از 
خدمت کردن به همدردان و توسللعه پیام صحبت می کنند. من هم مشللتاق 
شدم که خدمت را تجربه کنم و با تشویق اعضا جذب کمیته بیمارستان ها و 
زندان ها شدم. در جلسات آموزشی شرکت کردم و پس از دیدن آموزش های 
الزم قرار شللد که در جلسات پیام رسللانی معتادان گمنام در زندان به همراه 
سللایر خدمتگزاران شللرکت کنم. صبح روز جلسه فرا رسید و من برای اولین 
بار در این جلسلله شرکت کردم. ذوق و شللوق فراوانی داشتم و تمام وجودم 

تمایل به خدمت بود. 
استرس عجیبی داشتم ولی با کمک و راهنمایی بقیه دوستان سعی کردم 
کلله خدمتم را بلله بهترین نحو ممکن انجام بدهم. در حین برگزاری جلسلله 
متوجه حضور دوسللت قدیمی ام شللدم و در طول جلسه تمام فکر و ذکرم در 
گرِو آن دوسللت بود! چه کار کرده؟! به چه جرمی اینجاسللت؟ و... کمی فکر 
کردم و از خودم پرسللیدم، چرا اینجا هستی؟ هدفت از شرکت در این جلسه 
چیست؟ دعا کردم و از خداوند خواستم که به من توان بدهد تا بتوانم اصول 
NA را در پیام رسللانی رعایت کنم. جلسلله تمام شللد. دوستم نزدیک آمد و 
شللروع به حال و احوال کردن شللدیم. چند کامی با هم صحبت کردیم که 
ناگهان گفت: » خواهشی ازت دارم! یه نامه نوشتم. لطفاً این نامه رو به دست 

برادر بزرگم برسون.«
بُهت زده شللده بودم. واقعاً در آن لحظه نمی دانسللتم که چه کاری را باید 
انجام دهم. من دوران سللختی را با او پشللت سر گذاشللته بودم. آیا باید نامه 
دوسللتم را بگیرم یا اصول NA را به اجرا بگذارم؟ شللرایط سللختی برایم به 

وجود آمده بود.
 NA با صحبت کردن با سرگروه تیم پیام رسانی تصمیم گرفتم که اصول
و باید و نبایدهای پیام رسللانی را اجرا کنم و به دوسللتم گفتم که نمی توانم 
این کار را انجام بدهم. چشمانش پر از اشک شد و شروع به گریه کرد. وقتی 
اشللک های او را دیدم من هم پر از احسللاس شللدم ولی سعی کردم جلوی 
خودم را بگیرم و واکنشی نشان ندهم. واقعاً شرایط بدی بود. وقتی از زندان 
خارج شللدیم حس و حال عجیبی داشتم. خیلی ناراحت بودم و احساسات 
تمللام وجودم را فرا گرفته بود اما با تمام این احساسللات من کاری را انجام 
دادم کلله در آموزش های کمیته بیمارسللتان ها و زندان ها از اعضای قدیمی 
یاد گرفته بودم و واجب بود که من اصول پیام رسللانی را تحت هر شرایطی 
اجرا کنم. بعد از آن جلسلله از مسئول کمیته درخواست کردم که دیگر مرا 
به آن زندان نفرسللتد تا دیدار مجددی با آن دوسللت نداشته باشم. چرا که 
دیدن او و عنوان کردن مجدد آن درخواست، امکان دارد برای ما مشکاتی 

را ایجاد کند.
وقتی یاد شرایط آشللفته ای که او داشت می افتادم بسیار ناراحت می شدم 
ولی من چاره ای جز دعا کردن برای او و دیگر معتادان در حال عذاب نداشتم. 
مدت ها گذشت و دیگر خبری از او نداشتم تا اینکه بعد از سال ها خدمت در 
این کمیته برای برگزاری کارگاه آموزشللی بایدها و نبایدها در امر پیام رسانی 
به یکی از شللهرهای اسللتان رفتم. در آن کارگاه چشللمم به همان دوسللت 
قدیمللی افتللاد! اما با ظاهللری جدید و چهره ای متفاوت کلله با دیدنش همه 
وجودم سرشللار از احسللاس خوشحالی و شعف شللد. یاد آن روز خدماتی در 
زندان افتادم که در شللرایط سللخت تحت تاثیر احساساتم عمل نکرده و آن 
نامه را نگرفته بودم و امروز چقدر بابت انجام آن کار خوشللحال بودم. بعد از 
اتمام کارگاه آموزشی همدیگر را بغل و بابت وجود انجمن معتادان گمنام خدا 
را شللکر کردیم که پاک هسللتیم و می توانیم در کنار هم جهت رساندن پیام 
انجمن معتادان گمنام خدمتگزار کمیته H&I باشیم. در پایان، خداوند را به 
خاطر هدیه پاکی سپاسللگزارم و از تمامی اعضایی که در این کمیته خدمت 
می کنند تشللکر می کنم. به امید آنکه هیللچ معتادی از درد اعتیاد جان خود 
را از دسللت ندهد. امروز که این نامه را می نویسللم ۱4 سال و 3 ماه و 2۵ روز 

است که پاک هستم.

اسکندر. ب. بندر عباس
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رعایت اصول تحت هر شرایطی
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در بهبودی سعی می کنیم سپاسگزاری را بیاموزیم. ما از بابت خدا آگاهی مداوم 

شاکریم. هر گاه با مشکل الینحلی روبرو می شویم از خدا می خواهیم کاری را که 

منی توانیم برای خود انجام دهیم، برای مان انجام دهد.

)پایه ص 10۶(

با سام به خوانندگان مجله پیام بهبودی 
من طناز هسللتم معتاد. عاقه مند بودم که از 
خودم و نحوۀ گرفتن پیام برنامه معتادان گمنام 

برای شما دوستان و همدردانم بنویسم.
در سللن ۱0 سللالگی پدرم را از دسللت دادم 
و نتوانسللتم مثل بقیه خواهرانللم با این موضوع 
کنار بیایم. وقتی گذشللته را مللرور می کنم بروز 
بیماری اعتیادم از فوت پدرم شللروع شد. هر روز 
گوشه گیر، تنها و ترسوتر می شدم و نمی توانستم 
با سایر اعضای خانواده ارتباط برقرار کنم. پس از 
ورود به دوره متوسطه رفتارهای غیر اجتماعی در 
من شکل گرفت و برای اولین بار مصرف الکل را 
تجربه کللردم. در فاصله کوتاهی بعد از اولین بار 
مصرف، با توجه به مخالفت های خانواده، ازدواج 
کللردم و بعد از مدتی دوران اوج مصرفم شللروع 
شد. بیماری اعتیادم شدت گرفته بود و من تحت 
تاثیر آن و برای تسللکین دردم، مصرف بیشتری 
می کردم. سال ها پشت سللر هم با شرایط بسیار 
ملتهب مصرف، می گذشت و من درمانده تر ادامه 

مللی دادم و به آخر خط رسللیده بللودم. حاال که 
خوب فکللر می کنم متوجه می شللوم که من به 
دنبال خودم در دیگران می گشتم و خود را در هر 
جلدی قرار می دادم تا احسللاس بهتری را تجربه 
کنم. انتظار داشتم دیگران نیازها و خواسته های 
مرا بر آورده کنند. سال ها قبل با انجمن معتادان 
گمنام آشنا شده بودم ولی همیشه خود را تافته 
جدا بافته می دانسللتم و خودم را با بقیه معتادان 
مقایسه می کردم. مصرفم آنقدر شدت پیدا کرده 
بود که طی 2 سللال، 9 بار در بیمارسللتان روانی 
بستری شللدم. بدترین تجربه های دوران مصرفم 
دقیقاً در همان روزها بود که به حد حیوانی نزول 
پیللدا کرده بودم. اصًا به یللاد ندارم که فرزندانم 
در آن زمان در چه شللرایطی بودند و چشللمانم 
بروی همه چیز کامًا بسللته شده بود. هر بار که 
از بیمارسللتان مرخللص می شللدم؛ اوضاعم بدتر 
می شد. یک روز بعد از اینکه تحت درمان شوک 
مغزی قرار گرفته بودم مرا گیج و منگ به سالنی 
که چند خانللم در آنجا حضور داشللتند، بردند. 

تنها چیزی که از آن جلسه به یاد دارم مهربانی، 
همدردی و عشق آن اعضا با من بود. یادم نیست 
چند بار دیگر بعد از آن جلسه، بستری شدم ولی 
همیشه امیدوار بودم که من هم به جمع آنها راه 
پیدا می کنم. مدتی گذشللت و مللن با امید وارد 
برناملله معتادان گمنام شللدم. امروز که این نامه 
را برای شما می نویسم 2 سال و ۸ ماه و 2۵ روز 
از قطع مصرفم می گذرد. شللاکر خداوند مهربان 
هسللتم که به من عمر دوباره بخشللید. به لطف 
خداوند مهربان و برنامه معتادان گمنام، در حال 
کارکرد قدم ها هسللتم، راهنما دارم و در جلسات 
بهبودی شرکت می کنم تا به کمک اعضای گروه 
همواره در حال رساندن پیام به معتادان در حال 

عذاب باشم.
حالم با گذشته ها اصًا قابل مقایسه نیست و 
با خودم در صلح و آشتی هستم. از تمام اعضای 
خدمتگزار و دوسللتانی که تاش می کنند پیام 
NA را به گوش همدردانم برسانند، قدردانی و 

تشکر می کنم و شما را به خدا می سپارم.

تجربه
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 اولین حضور
طناز. اصفهان

تعداد نامه هایی که از طرف بانوان همدرد برای مجله ارسال می شود به نسبت نامه های آقایان، بسیار 
کمتر است. بانوان محترم لطفاً با ارسال تجارب ارزنده خود، باعث دلگرمی و همدلی برای سایر بانوان 

محترم شوید.
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به نام خدای مهربان با سللام منصور هسللتم 
یک معتاد.

از طریق یکی از دوستان هم مصرفیم با برنامه 
معتادان گمنام آشنا شدم. چند باری در جلسات 
شللرکت کردم و از آنجایی که فکرم به من گفت 
که تو می توانی مصرف کنی و چیزهایی که اینجا 
می گویند برای تو اتفاق نمی افتند. از شللرکت در 
جلسات دور شدم. مصرفم ادامه پیدا کرد و آنقدر 
شللرایط بغرنج شللد که به بدترین شللکل ممکن 
روانه زندان شللدم. شللب اولی که در باز داشتگاه 
بللودم. ندایی به من گفت که برنامه NA هر چه 
می گفت درسللت بود. از آن شللب تصمیم خودم 
را گرفتم که پاک باشللم. بعللد از ۱0 روز ماندن 
در بازداشللتگاه مواد مخدر و سللم زدایی سللخت 
مرا تحویل زندان شللهرمان دادنللد. جرمم آنقدر 
سللنگین بود که دیگر هیچکللس امیدی به زنده 
ماندن و بیرون آمدنم از زندان را نداشت. هر روز 
که می گذشللت امیدم را از دست می دادم و دیگر 
بلله پاک ماندن فکر نمی کردم. زیر تختم در اتاق، 
یک کتاب پایه نصفه و نیمه پیدا کردم. آن کتاب 
یار و نیروی برتر من شده بود. پنجشنبه ها جلسه 
بهبللودی در زندان برگزار می شللد و من منتظر 
آمدن بچه های پیام رسللان کمیته بیمارستان ها و 

زندان ها می شدم.
روزهللا را لحظه شللماری و منتظر برپایی این 

جلسلله می شدم. بعد از دو سال و نیم پاکی و در 
زندان بودن با یک درجه تخفیف حکمم کم شللد 
و باز هم امیدم را از دست ندادم. در 3 سال پاکی 
به اولیللن مرخصی که ۱0 روز بللود آمدم. صبح 
روز بعد از مرخصی به پاس شکرگزاری در جلسه 
حرکت صبح شهرمان شرکت کردم. در این مدت 
هر روز در جلسللات NA شرکت کردم و راهنما 
گرفتم و دوباره به زندان برگشللتم و پاک ماندم. 
اکنون که این نامه را می نویسللم ۶ سال و ۱ ماه 
۱۱ روز اسللت که پاک هسللتم و هنللوز در حال 
تحمل کیفر می باشم. در مدتی که در زندان بودم 

روزهای سختی را سپری کردم ولی همیشه دلم 
به برنامه بهبودی و اصول روحانی گرم بود. اکنون 
در جلسللات NA به طور مرتب شرکت می کنم. 
تجربه، نیللرو و امیدم را به مشللارکت می گذارم. 
قدم ها و سنت ها را کار می کنم و هر روز وظایفی 
را کلله زندان به من داده شللده را انجام می دهم. 
هللر آنچه که در برنامه به من با عشللق و رایگان 
داده شده اسللت را به رهجوهایم انتقال می دهم 
و سپاسللگزار خداونللد مهربللان هسللتم. از همه 
خدمتگزاران برنامه معتادان گمنام به خصوص از 

اعضای کمیته H&I تشکر می کنم.

مشارکت

کتاب پایه ای 
نصفه و نیمه
 در زندان

منصور
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بیش از 20 سللال مصللرف مواد مخدر و افکار خیابانللی زندگیم را فلج 
کرده بود. قدرت تصمیم گیری درسللتی نداشللتم و همیشلله می گفتم از 
شللنبه ترک می کنم. شب شروع به مصرف می کردم و صبح یادم می رفت 
چه تصمیمی گرفته ام. افکار و طریقه زندگی من یک سری افکار و طریقت 
خیابانی شده بود. به محض اینکه دوست مصرف کننده، ابزار مصرف و یا 
مکان مصرف را می دیدم دست و پایم ُسست می شد. بارها و بارها تصمیم 
گرفتم مصرف نکنم اما با تمام تاشللی که با اراده شللخصی می کردم، باز 
هم به سللمت مصرف بر می گشللتم. از آن روزها مدتی گذشت و شروع به 
شللرکت در جلسللات معتادان گمنام کردم. در اولین جلسلله یک عضو با 
تجربه به من گفت: 90 روز در 90 جلسلله شرکت کن. خیلی زود راهنما 
بگیر و شللروع به کار کردن قدم ها کن. به هیچ چیز دیگری جز پاکی فکر 

نکن و هر چیزی که آزارت می دهد را برای راهنمایت بازگو کن.
وقتی افکارم درگیر اعتیاد می شللد وزن موبایلم را به اندازه یک کامیون 
ده تللن حس می کردم. انکار و اعتیاد باعث می شللد قللدرت زنگ زدن به 

راهنما و شللرکت در جلسلله را از دسللت بدهم. خیلی راحت از کنار این 
ابزارهللا برای پاک ماندن عبور کردم و مجدداً به مصرف مواد روی آوردم. 
به طور مرتب قطع مصرف کرده و مجدداً بعد از چند روز لغزش می کردم.

فکر می کردم مصرف مواد تنها چیزی است که حال مرا خوب می کند. 
اجبار به مصرف به من اجازه نمی داد تصمیمات درسللتی بگیرم. خانواده، 
اعتبار، احترام و مهم تر از همه جوانیم را از دسللت داده بودم. مصرف مواد 
باعث شللد به زندان بُیفتللم. NA را هم تجربه کرده بللودم ولی با خودم 
صداقت نداشللتم. مهم تر اینکه اعتیادم خیلی قدرت داشللت. بعد از دیدن 
آشفتگی های زیاد دوباره به برنامه آمدم و اقرار کردم که زندگیم غیر قابل 
اداره شده و هر آنچه که داشتم را از دست داده ام. تسلیم شدم و پذیرفتم 
که کلید بهبودی من صداقت با خودم، راهنمایم و خداوند اسللت. امروز 4 
ماه اسللت که پاکم و از لحظه به لحظه پاکیللم مراقبت می کنم. افکارم را 
برای چیزهای پوچ در گیللر نمی کنم و امید دارم که بهبودی برایم محقق 

می شود.

حبیب. مشهد

مشارکت

بهبودی یک فرآیند ظریفی است که برای رشد احتیاج به ثبات محیط و تعادل و 

تشویق دارد.

)چگونگی عملکرد ص 95(

آشفتگی اعتیاد
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فراخوان خدماتی:

مجله پیام بهبودی به جهت ارتقاء سطح کیفی خود نیاز به خدمتگزار دارد. از اعضایی که در انجام امور زیر تجربه دارند 
دعوت به عمل می آید.

عزیزانی که تمایل به خدمت در زمینه های: نویسندگی، ویراستاری، نگارش متون، طراح گرافیکی، تایپ و ساخت تیزر را 
دارند با شماره: 09193122729 تماس حاصل نمایند. 
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مشارکت

با سللام منصورم معتاد. از تمام خدمتگزاران انجمن معتادان گمنام تشللکر 
می کنم.

به خاطللر بیماری اعتیاد و مصرف مواد مخدر تمام زندگیم نابود شللد. بعد از 
30 سال تخریب و چندین بار قطع مصرف و لغزش های پی در پی، نهایتاً به دلیل 
حمل و فروش مواد مخدر دستگیر و محکوم به حبس ابد شدم. در زندان شروع 
به شرکت در جلسات کردم و بعد از 90 روز پاک بودن خدمت مسئول نشریات 
را گرفتم. این خدمت باعث شللد که من همیشلله نشللریات را مطالعه کنم. بعد 
از مدتی راهنما گرفتم و شللروع به کارکرد قدم های ۱2 گانه کردم و توانسللتم 
با کارکرد قدم ها و به خصوص مطالعه نشللریات بعد از چندین سللال لغزش های 
مکرر در بدترین شرایط و در زندان حال خوبی را سپری کنم، پاک بمانم و آزاد 
شللوم. در حال حاضر به طور مرتب در جلسات بهبودی شرکت کرده و در گروه 
خدمت می کنم و به این درک رسللیده ام که معجزات در انجمن معتادان گمنام 
می تواند گاهی به بدترین شللکل ممکن برایمان اتفاق بُیفتد و بعدها درک کنیم 
که دلیل آن اتفاق چه بوده است! من خدا را بابت چند سالی که در زندان بودم 

سپاسگزارم و گرنه مطمئناً االن زنده نبودم.
بعضی مواقع بدترین اتفاقاتی که برایمان می افتد بهترین چیزی اسللت که به 

آن نیاز داریم.

 مجتبی. ب
من از بچگی در باتاق مواد دسللت و پللا زدم. پدرم مصرف کننده 
بللود و من هم از همان دوران رفتارهایم بیمار گونه بود. با پدرم دچار 
مشللکات زیادی بودم و از او بدم می آمللد. بعد از مدتی پدر و مادرم 
از هم جدا شللدند و من با خانواده مادری ام زندگی می کردم. با سللن 
خیلی کم با مواد مخدر آشللنا و در لجن زار مواد غرق شللدم. به دلیل 
شرایط زندگی و مصرف مواد  مخدر در سن کم تو سری خور خانواده 
مادری شللده بودم و همیشه از خداوند رنجش داشتم که چرا من در 
این خانواده متولد شللده ام. روزگار بدی را سللپری می کردم تا اینکه 
پدرم پاک شللد و من او را دیدم و کم کم باورش کردم. به مرور زمان 

شللرایط و موقعیتی که اعتیاد و مصللرف مواد برایم ایجاد کرده بود را 
به پدرم گفتم.

در دوران کرونا جلسللات بسللته بود و من پاک شللدم و با انجمن 
معتادان گمنام آشللنا شدم. اما طولی نکشید که مجدداً مصرف کردم. 
در جلسلله قدم شرکت می کردم اما در انکار بودم. مصرفم شدت پیدا 
کرد و به طور اجباری مصرف می کردم. مدتی گذشللت، پدرم به همراه 
راهنمای قبلی ام به سراغم آمدند و به من پیشنهاد شرکت در جلسات 
را دادند. وقتی مجدداً در جلسه شرکت کردم جرقه ای در ذهنم شکل 
گرفت. قبل از آن، جلسلله و برنامه را به خوبی باور نمی کردم. آشنایی 
مللن با برنامه معتادان گمنام یکللی از بهترین و مهم ترین نقاط عطف 
زندگیم اسللت. االن که فکر می کنللم نمی دانم چطور قاب انجمن به 
مللن گیر کرد. به لطف خدا و انجمللن، امروز هم من و هم پدرم پاک 
هسللتیم و از زندگی لذت می بریم. در آخر پیامی برای دوستان جوانم 
دارم که با سن و سال کم وارد برنامه می شوند. برنامه به من جواب داد 
و امروز ۱ سللال و ۱ ماه و ۵ روز است که پاک هستم و ۱9 سال سن 
دارم. از خدا تشللکر می کنم که در این سن وارد برنامه شده و متوجه 
شللدم با بقیه معتادان فرقللی ندارم و درک کردم که وجه مشللترک 

همگی بیماری اعتیاد است.

نقطه عطف زندگی

زندان مرا آزاد کرد
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منصور. س. برازجان
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در دوران بهبودی همه درها بر روی ما باز است. حق انتخاب های بسیاری را در 

اختیار داریم زندگی جدید ما غنی و رسشار از امید است.

)فقط برای امروز ص 10(

چنللد روز پیللش در گروهی کلله بهبودیللم را دنبال می کنم شللرکت 
کللردم. وقتی نشسللتم موبایل خللودم را در حالت سللکوت قللرار داده و 
آن را داخللل جیبللم گذاشللتم. چنللد دقیقه ای گذشللت موبایلللم را در 
آوردم اینترنتللش را فعللال کللرده و پیام هایللم را چللک کللردم و مجدداً 
 گوشللیم را داخل جیبم گذاشللتم. تا آخر جلسلله ایللن کار را چندین بار

 انجام دادم.
در انتهای جلسلله منشی تکه کاغذی به من داد که روی آن نوشته بود 
۵ دقیقلله در رابطه با امنیت داخلللی و خارجی گروه صحبت کن. وقت را 
در اختیارم گذاشللتند و در رابطه با مسللائل مختلفی که به رعایت منافع 
مشللترک گروه کمک می دهد صحبت کردم. البلله الی صحبت هایم مدام 
چیللزی به من می گفت در رابطه با اس ام اس بازی با موبایلت هم صحبت 

کن. صحبت هایم تمام شد اما در این خصوص حرفی نزدم. 
بلله این فکللر کردم که اگر همللۀ 30 نفری که در گللروه حضور داریم 
بخواهیم یکی یکی موبایلمان را چک کنیم مسلللماً فضای امن بهبودی از 
بین می رود. اگر روزی با احسللاس ناخوشایندی وارد جلسه بشوم و موقع 
بیان احساسللاتم اعضای گروه توجه شان به موبایل هایشان باشد چه حسی 
را تجربه می کنم. متوجه شللدم که امروز برای شللنیدن پیام وارد جلسلله 
شدم اما آنقدر ذهنم درگیر موبایلم بود که تقریباً هیچ کدام از مشارکت ها 
در خاطللرم باقللی نماند و چیزی عایدم نشللد. از آن جلسلله بلله بعد و تا 
همین روز که این نامه را برای شما می نویسم در ابتدای جلسه موبایلم را 
خاموش کرده و وارد جلسلله می شوم چون می دانم که من می توانم برای 

بقیه اعضای گروه یک الگو باشم.

محمد. ر. تهران

فضای امن بهبودی

تجربه
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اسامی نامه های دریافتی:

حمید. نظرآباد کرج - غامعباس. تازیان بندرعباس - حسلین. م. سلمنان - حمزه. قروه کردسلتان - حسلین. س. نجف آباد - قاسم. اصفهان  
سلعید. ب. رفسلنجان - محسن. ب. کرج - غامحسن. ج. لپویی فارس - رسول. پارس آباد مغان - علی.ج. شیراز - امید. ر. بندر ماهشهر - رضا. 
آستانه اشرفیه - غام. م. بهاباد - سعید. اهواز - عباس. خمین - محمد. شیراز - عباس. یزد - کمال. اهواز علیرضا. زرقان - علی. نقده - جمیل. 
دهگان - سلعید. اراک - شلورش. دیواندره - احمد. بندر عباس - رضا. بندر عباس - غام. مشلهد - عادل. خوزستان - امید. اهواز - هوشنگ. 
دزفول - علیرضا. جهرم - منصور. برازجان - عبدا... همدان مصطفی. دورود مهدی. ع. کیش - علیرضا. میمند - علیرضا. جهرم - حسین اردبیل  

مهدی . یزد - رجب. ف. بابل - مریم. تهران - حمید- علیرضا - شهرام - مجتبی - خدابخش - عباس - محمود
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جدول
جدول سؤاالت قدم ها

جدول سؤاالت
سالم به همه دوستان بهبودی از اظهار لطف و پیام های محبت آمیز شما تشکر می کنیم. در این شماره نیز همچون شماره های 

قبل ابتدا کلمات کلیدی به کار رفته مربوط به قدم نهم را که از راست به چپ، چپ به راست، باال به پایین و پایین به باال پیدا 
کرده و روی آنها خط بکشید و از حروف باقی مانده یکی از سؤاالت مربوط به قدم نهم به دست می آید. تجربه خود را نسبت به 

آن سؤال بنویسید و آن را برای کمیته فصلنامه پیام بهبودی ارسال نمایید.

کلمات کلیدی:
نگران . تعهد . مداوم . دردناک . عصبانی . اندوه . غم . تظاهر . شهامت . دروغ . مانع . نقش . عادالنه . خرابکاری . اجبار . شک . 

دزدی . خشم . اشتباه . بخشش . جبران . تعمق . اتهام . جرم . هدف . ریسک . تحمل . شکست . عزم . امید . خانواده . توقع . صدمه . 
قرض . هیجان . تغییر . آمادگی . تقویت . ترس . آزار . دعا . رفتار . روحانی . آزادی . ظلم . عشق . فروتنی . مهربانی . مخرب . عفو  

طراح جدول: روح ا.. الف. مشهد
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ف ر و ت ن ی م ق ش ع آ م ا د گ ی

س و خ آ آ ز ا د ی ن ی ن ا ح و ر

ر ت ی و ق ت ا ت ر ر د ر ف ت ا ر

ت ا ت ح م ل ر غ ا م غ ه م د ص ب

ه د ا و ن ا خ ی ز ی ض ر ق د ع ا

د ر د ن ا ک ه ی آ چ ه ی ج ا ن ن

ب ر خ م ج ر م ر ی ه و د ن ا چ گ

آ ز ا ر غ و ر د م ه ر ب ا ن ی ر

ت م ا ه ش ز د هـ ع ت ج ب ر ا ن ا

ه ت ا ج ب ا ر ی ر ا ک ب ا ر خ ن

ی ظ ع ا د ل ا ن ه ع ن ا م ی ی ا

ن ا ش خ ب م ا م ی د ب د ز د ی م

آ ه ش ق ن ا ش ک س ت خ ی ظ ل م د
ب ر ش ک د ه ع ق و ت ش ک س ی ر ا

ص ا ه د ف ت ق م ع ت ش ه م ز ع و

ع و ف ع م ا خ ش م ه ا ب ت ش ا م

 رمز جدول شماره 8 )مجله شماره 69 - زمستان 1400(
جواب جدول: چه اقداماتی جهت افزایش تمایل خودم انجام داده ام؟ )قدم هشتم(

جواب های شما عزیزان رسید با تشکر از اینکه وقت گذاشتید و تجربه خود را برای ما ارسال کردید.
مهدی. ق. اسدآباد - سید عظیم. م. بافق - ابوذر. م. کازرون - رجب. ف. بابل - محمد. پ. گچساران - احسان. ر. بهشهر

رضا. ن. ارومیه - ابوالفضل. م. تهران - محمد. خرم آباد - رضی الدین. س. سیدان مرودشت - علی. م. مبارکه
احمد. خرمدشت قزوین - محمود. ن. گلپایگان - جواد. ص. کرمانشاه - علی. د. قاضی خراسان شمالی - حبیب. ت. دورود- علی. م  

فواد. بوشهر
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بهبودی یک شبه اتفاق منی افتد و بهبودی ما هرگز کامل نخواهد شد. اما هر یک از 

روزها التیام جدید و امید به فرداهایی بیشرت را به ارمغان می آورد.

کاريکاتور)فقط برای امروز صفحه 8۶(
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